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Sosirea cicliștilor noștri care au participat 
ia „Cursa Păcii'*

Aseară s-a întors cu avionul 
de la Praga echipa țării noas
tre, care a ocupat locul III pe

tanți ai U.C.F.S., activiști spor
tivi, antrenori, arbitri, familiile 
alergătorilor, precum și de un

nate pe care partidul ji gu
vernul le-au creat sportului 
ne-au ajutat să realizăm a-

națiuni la cea de a XlV-a 
ediție a „Cursei Păcii". Pe ae
roportul Otopeni cicliștii au 
fost întîmpinați de reprezen-

)rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P. Romînd
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Un frumos succes al sportului nostru 

rnvingînd cu 5-1 pe Racing Club de France 
*chipa C.S.M. Cluj s-a calificat pentru finala 
fJupei Campionilor Europeni* la tenis de masa

mare număr de iubitori ai 
sportului din Capitală.

Iată ce ne-a declarat, într-un 
moment de răgaz, ION COS- 
MA, unul dintre principalii a- 

nimatori ai marii competiții: „Am 
simțit pe umerii noștri respon
sabilitatea de a apăra presti
giul sportiv al patriei in aceas
tă importantă întrecere. Nu 
ne-am cruțat nici o clipă for

țele, pentru a aduce echipa 
noastră pe un loc cit mai bun 
in clasament. Condițiile minu-

ce astă performanță. Pregătirea 
foarte bună pe care am făcut-o, 
sub conducerea antrenorului 
Nicolae Voicu, a contribuit din 
plin la progresul nostru. Știm 
că această performanță ne an
gajează. De aceea vom munci 
și mai mult pentru a ridica 
continuu prestigiul ciclismului 
nostru, pentru a realiza perfor
manțe din ce in ce mai bune! 
la înălțimea grijii părintești 
pe care partidul nostru drag 
o poartă zi de zi mișcării spor
tive din patria noastră".

RADU NEGULESCU

CLUJ 19 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Sala Casei de 
Cultură a Tineretului din locali
tate a fost neîncăpătoare pentru 
cei care au ținut să asiste la în- 
tîlnirea internațională dintre echi
pele C.S.M. Cluj și Racing Club 
de France, contînd ca semifinală 
a primei ediții a „Cupei Campio
nilor Europeni” la

Arătîndu-se net 
rii noștri sportivi 
categorică victorie 
5—1, cîștigîndu-și 
de a înlîlni echipa 
Leipzig, în finala 
tante competiții europene. Sporti
vii romîni s-au impus printr-un

tenis de masă, 
superiori, ține
au repurtat o 
cu scorul de 
astfel dreptul 
Lokomotiv din 
acestei impor-

joc complet, bine orientat tactic, 
precum și printr-o pregătire fizi
că superioară.

Cel mai în formă s-a arătat 
Radu Negulescu. El a fost într-o 
vervă deosebită, a atacat continuu 
și n-a lăsat nici o speranță ad
versarilor întîlniți pe care i-a su
pus, pur și simplu, unui „tir* 
necruțător. Calm și cu o judicioa
să orientare tactică s-a pre
zentat Gheorghe Cobîrzan. El 
a cîștigat detașat ambele în- 
tîlniri susținute. In schimb, 
Adalbert Rethi a jucat ceva mai 
slab, aceasta datorindu-se In pri
mul rînd pripelii de care a dat

dovadă în partida cu Marcel 
Barouh. In acest meci, în care l-a

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 6-a)

Dinamo București debutează azi
în turneul internațional de fotbal 

de la New York

In categoria A la fotbal
se dispută mîine

jocurile celei de
reiaCampionatul categoriei A la fotbal se 

mîine cu partidele etapei a XXII-a. In Capi
tală, meciurile au loc pe stadionul „23 August* 
după următorul program :

Ora 15.30 : Rapid — Minerul
Ora 17.15 : C.C.A. - U.T.A.

a XXIi-a etape
In țară se dispută patru întîlniri : C.S.M.S.

Iași — Progresul, Farul Constanța — Știința 
Timișoara, Dinamo Bacău — Steagul roșu 
Brașov și Știința Cluj — Petrolul Ploiești. Me
ciul Corvinul Hunedoara 
s-a disputat

Dinamo București 
la 19 aprilie (1—1).

Știrile zilei
EPREZENTATI VA DE JUNI- 
RI A R. P. ROMINE A IN- 
RECUT PE RACING CLUB

DE FRANCE CU 5—2
CLUJ 19.', Întilnirea dintre repre- 
ntativa juniori a țării noas- 
s și Racing Club de France, a 
venit echipei noastre cu scorul 
: 5—2, realizat astfel : Giur- 
ucă — llaguenauer 2—0 (15, 
!), Angclescu —- Dubouille, 2—1 
8, —17, 12), Gheorghiu — 

■ Barouh 0—2 (—7, 
lcscu
), Giurgiucă

—7. —19), Gheorghiu — 
miile 2—1 (—15, ” 
lescu
', 20).

LUAT SFIRȘIT TURNEUL 
DE ȘAH DE LA RUSE

S-au încheiat întrecerile tur
ului internațional de șah de 
Ruse (R. P. Bulgaria).

Iată clasamentul final al 
rneului : Honfi (R.P.U.) 6]/2, 
ilev (R. P. B.) 6, CIOC1LTEĂ 
.P.R.) 51/,, Filcev și Panteleev 
:.P.B.) 5, Dimitrov și Nejkirch 
P.B.) 4, Donev (R.P.B.) 3'/,, 

■>zma (R. S. C.) 3, Glienov 
.. P. B.) 2'/2.

12), An- 
liaguenauer 2—0 (18.

Barouh 0—2
Du-

18, 17) An-
Barouli- 2—1 (—16.

1

© In primul meci, dinamoviștii întîlnesc echipa bra
ziliană Bangu © Formația echipei noastre ® Amănunte 

despre primul joc al turneului; Beșiktaș- Karlsruhe
NEW YORK 19 (de la tri

misul nostru). Dinamo Bucu
rești a sosit cu bine la New 
York. Echipa noastră s-a insta
lat la Empire Hotel, în cen
trul insulei Manhattan (cartie
rul central al New Yorkului) 
și așteaptă cu încredere parti
ciparea sa la al doilea „Inter
national soccer leaugue tour- 
nement". (Turneul internațio
nal al ligii de fotbal).

După dificultățile unui lung 
voiaj — suportat destul de 
bine de jucători (numai de la 
Amsterdam la New York s-au 
făcut 16 ore, datorită escalelor 
la Glasgow și Montreal, de 
unde avionul a luat pe compo- 
nenții echipelor scoțiană și ca
nadiană), ajunși aici dinamo
viștii s-au găsit în fața unei 
greutăți neprevăzute : imposibi
litatea de a face antrenamente. 
Motivul ? Tn tot New Yorkul 
nu există decît un singur teren 
de fotbal amenajat (cel de la 
Polo Ground, unde se joacă

meciurile) și care nu este des
chis pentru antrenamente. In 
aceste condiții, Traian Ionescu 
și Nicușor și-au luat marți 
băieții și au făcut antrenament 
pe o pajiște din „Central 
Park“. A fost mai mult un an
trenament de destindere. 
Miercuri și joi antrenamentele 
s-au ținut 
numai cu 
țiștii s-au

în același loc, dar 
mare greutate poli- 

lăsat convinși să

R. URZICEANU

(Continuare în pag. a 5-a)

București
2

O acțiune a lui Constantin oprită la marginea careului advers 
de un apărător Fază din Jocul C.C.A.-—Minerul disputat toamna 
trecută. Mîine, pe stadionul „23 August* din Capitală vom avea 
ocazia să urmărim din nou evoluția celor două echipe: pe C.C.A. 
în meciul cu U.T.A., iar pe Minerul în partida cu Rapid.
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Astăzi și mîine, la bazinul Floreasca

ițiUL-e. e/tcsil dc seniijpud ge. vejudpquk

Reprezentanții natației bucu- 
reștene — înotători, săritori de 
pe trambulină și jucători de 
polo — își încep astăzi compe
tițiile cu caracter internațional, 
repetind, parcă, programul 
„1960“ : în aceeași perioadă 
(luna mai) și în compania ace
luiași adversar : reprezentativa 
orașului Sofia. întilnirea dispu
tată anul trecut, în „bazinul 
Diana" din capitala R.P. Bul
garia, s-a soldat cu victoria ca-

BISTRIȚA. Timp de două 
♦ zile s-au desfășurat în locali- 
Xtate jocurile de handbal în 7 
■♦■masculin din cadrul etapei de 
tzonă a campionatelor școlilor 
t medii. La întreceri, au partici- 

nat r-nmninanele regiunilor Ol- 
i tenia (Șc. medie nr. 1 Craiova), 
£ Hunedoara (Șc. medie nr. 1 Pe- 
X troșani) și Cluj (Șc. medie Bis- 
Ț trița). Rezultate tehnice : Șc. 

jn £ medie Craiova — Șc. medie 
4 Petroșani 19—16 ; Șc. medie 
î Bistrița—Șc. medie Craiova 17-17, 

medie Bistrița—Șc. me- 
Țdie Petroșani 21—14. în urma 
X acestor rezultate, primul loc a 
T fost ocupat de elevii școlii me- 
X dii din Bistrița.
X MARTIN TELLMAN
Y
ț TABARA, RAIONUL IAȘI. 
^Zilele acestea a luat ființă în 
Ț satul nostru asociația sportivi 
4- Avîntul, care numără pînă în 

prezent 36 de membri. Muncind
4 cu mult 
Ț asociații 
țjat pînă 
+ bal și o 

ț

LONEA. Asociația 
„Elevul" Lonea a organizat de 
curînd un turneu de handbal 
in 7 masculin, la care au par
ticipat formațiile Straja Lu- 
peni, Utilajul Petroșani și „Ele
vul" Lone-c. Primul loc a fost 

— care opun formațiile de ti-X ocupat de „Elevul" Lonea, care 
neret •—• sînt așteptate cu inte-ța învins Straja Lupeni cu 
res. In sfîrșit, săritorii de pe^30—14 și Utilajul Petroșani cu 
trambulină țintesc și ei pri-+15—3, iar locul secund a reve- 
mele locuri în disputa cu spor-Inii formației Utilajul Petro- 
tivii bulgari. îșani, care a întrecut Straja Lu-

G. NICOLAESCU țpeni cu 11-5.
îa pag. a . . SSAfiâSi fiâMM J

Sofia la înot, sărituri și polo
se vor desfășura astăzi și mîi- 4 Paî campioanele regiunilor OI- 
ne la bazinul acoperit Floreas
ca vor constitui și o serioasă 
verificare a stadiului de pregă
tire la sfîrșltul activității i 
bazin acoperit 1 DISl

Cele două întîlniri de polo Ț «c

„CUPA DINAMO 
ia ciclism, 
primul concurs 
al anului 
pe velodrom

Mîine dimineață se inaugurea
ză sezonul de ciclism pe pistă prin
tr-un interesant concurs dotat cu 
„Cupa Dinamo*. I.și dispută întâie
tatea cei mai valoroși pistarzi. 
Astfel vom urmări la lucru pe 
Ion Ioniță, Petre Tache, Vasile 
Oprea, Constantin Voicu, Mihai 
Voinescu, Virgil I ordache, Victor 
Voloșin, Dumitru Stan, Eugen 
Bărbiile Seu, Eugen Sima, Dumitru 
Budișteanu ș.a.

Programul, care înceno la ora 
10, cuprinde proba de viteză, semi* 
fond etc. întrecerile vor fi găz- 
duite «w/oJoJzuu/

tegorică (121—64) a selecționatei 
Bucureștiului. Cu excepția pro
bei de 100 m liber, toate ce
lelalte au revenit înotătorilor 
noștri.

Și de data aceasta — după 
toate probabilitățile — sportivii

Nicoleta Cordin-Ștefănescu va apăra culorile Capitalei noastre î» 
proba de 100 m fluture

bucureșteni vor 
în majoritatea 
ceea ce se 
partea lor

cuceri victoria 
probelor. Dar 
așteaptă din 

este o compor
tare frumoasă, care să se re
flecte în rezultatele obținute la 
diferitele probe. Pentru înotă
torii bucuregtcal Întrecerile cu

elan, membrii tinerei 
sportive și-au amena- 
acum un teren de fot- 
pistă pentru

LUCA
atletism.
MIHAI

sportivă



Pe seară la Ivești
mult cînd' Soarele scăpătase de 

„Moskvici“-ul în care ne aflam intra 
pe poarta gospodăriei agricole de stat 
din Ivești. Zăbovisem la sportivii din 
comuna Independența pe care, în tot 
timpul drumului, președintele consi
liului raional U.C.F.S. Galați nu mai 
contenea să-i laude. Avea șl pentru 
ce s-o facă. Oricare iubitor al sportu
lui ar rămine plăcut impresionat de 
frumoasele realizări ale asociației 
sportive Victoria-Independența (aproa
pe 600 membri U.C.F.S., 7 secții pe 
ramură de sport afiliate, un mic com
plex sportiv și numeroase Întreceri în 
cadrul campionatelor pe asociație). 
Sporturile preferate aici sînt : ciclis
mul, handbalul, fotbalul, șahul, oină, 
tenisul de masă și luptele. Asociația 
are și doi campioni raionali: colecti
vistul Andrei Costea la trîntâ și teh
nicianul Duca Costin la tenis de masă. 
Deocamdată atit despre cei din Inde
pendența. La capătul cîtorva zeci de 
kilometri ne așteptau nerăbdători 
sportivii din Ivești...

la un cunoscut

... IN PLINA ACTIVITATE

de 
să 

jos

Ion 
se- 
cu-
re-

vînjoase pe spor- 
pe calea perfor-

clubul gospodăriei

Ziua de muncă se terminase 
mult. Peste întinsele vii începuse 
se aștearnă liniștea înserării. Doar 
in cramă se mai auzeau din cînd în
cînd voci. Trei tineri vinjoși, cu mî- 
necile sumecate pînă peste cot, trebă- 
luiau de zor la pregătitul drojdiei.

—Sint campionii asociației noastre 
și campioni ai Spartachiadei, luptăto
rii Ion Pleșa, Năstase Mihalache și 
Arghir, ne spune Mircea Caranaș 
cretarul asociației sportive. Nu-i 
noșteam, dar nici nu era greu să
cunoști în cei trei tineri cu trupuri 
puternice și brațe 
tivii care pășiseră 
manțelor.

In drum spre
ne-am întîinit cu o veche cunoștință: 
comunistul Anton Iulian, președintele 
asociației. La invitația lui am schim
bat itinerariul si ne-am îndreptat spre 
parc.

— Nici o grijă. Băieții noștri abia 
au început încălzirea la lupte, iar pe 
șahiști și tenismani nu-i scoți din club 
înainte de a se stinge lumina. Mi-am 
zis că fiind cu toții aici să vă spuneți 
părerea despre viitorul nostru teren 
de baschet. Ce ziceți ? E bine plasat 
aici ?

La cîțiva metri de terenul de volei 
se afla dreptunghiul cunoscut, recent 
amenajat. Lipseau doar panourile și 
zgura pentru a se putea înscrie ală

turi de popicărie și terenul de volei 
in inventarul asociației.

— Dar echipă aveți ? încercă o glu
mă tehnicianul raionului.

— Ne trebuie mai întâi.. lacul, răs
punse pe același ton președintele aso
ciației, referindu-se 
proverb.

La ieșirea din parc ne reținu atenția 
un panou proaspăt vopsit care chema 
pe membrii gospodăriei la întrecerile 
din cadrul campionatelor pe asociație. 
Unul dintre campioni se afla chiar 
în mijlocul nostru : comunistul Mir
cea Caranaș, cel mai bun jucător de 
tenis de masă din 
raion. Președintele 
U.C.F.S. Galați îl 
treacă pe la sediu 
diploma. Lista campionilor asociației 
G.A.S. Ivești e completată de numele 
mecanicului Năstase Caraiman — po
pice, lucrătorului Nicolai Munteanu — 
șah, ale celor trei luptători ș.a. Acest 
gen popular de întrecere explică bo
gata activitate competițională a spor
tivilor din Ivești și deținerea titlului 
de asociație fruntașă pe raion.

La club, activitatea era în toi. Mun
citorul Ion Mitrofan și magazinerul 
Nicolai Moșescu, arbitrați de conta
bilul Alecu Toader, erau angajați 
tr-o pasionantă dispută la tenis 
masă. La una din mesele de șah 
făcuse mare aglomerație. Partida din
tre brigadierul viticol Matei Honțaru 
și responsabilul colțului roșu N. Mun
teanu era amenințată să intre în criză 
de timp. Un tînăr cu fața arsă de 
soare, căruia i se păruse că mai vă
zuse undeva varianta de pe tablă, se 
îndreptă spre biblioteca din colț și 
reveni cu ultimul număr al revistei 
Șah. După ce o răsfoi puțin - cu fața 
piină de un zimbet triumfător, șopti 
ceva vecinului său. In acest timp 
doi jucători de la masa de tenis 
sară

gospodărie și din 
consiliului raional 
anunță tocmai să 
pentru a-și ridica

locul altor tineri...

„SECRETUL"...

în
de 
se

cei 
lă-

de... frumoaselor realizări obținute 
sportivii din Ivești l-am aflat în ace
eași seară în camera vecină clubului 
unde se află sediul asociației sportive. 
Planuri, evidențe, grafice, toate aran
jate cu simț gospodăresc, îți făceau 
mărturia unei munci colective, bine 
organizate, dusă cu pasiune. L-am în
trebat totuși într-o doară pe tovară
șul Iulian dacă activează întreg consi
liul asociației. Drept răspuns, ne-a în
tins un plan de acțiune în care fie-

La închBtepea unei mari coiwiiiil tinerești
asociațiilor 
ca în fie-

care membru răspundea de cite una 
sau mai multe sarcini. Multe dintre 
acestea (înscrierea de noi membri in 
U.C.F.S., afilierea a patru secții pe 
ramură de sport, amenajarea prin 
muncă voluntară a pistei de atletism 
și a altor două terenuri de volei la 
secțiile anexă, organizarea de compe
tiții sărbătorești etc.) erau și duse la 
îndeplinire. Graficul activității secți
ilor de fotbal (campionatul regional, 
o echipă de juniori și una de pitici), 
volei, atletism, lupte, șah, tenis de 
masă etc., îți vorbea și el de entu
ziasta muncă desfășurată de respon
sabilii secțiilor respective. Și încă 
ceva interesant. Peste 100 de tineri din 
gospodărie și-au cumpărat în ultimul 
timp biciclete. Deci, în curînd, un 
curs ciclist pe șoseaua asfaltată 
străbate comuna...

Se făcuse tîrziu. Tot drumul
Galați ne-a stăruit în minte imagi
nea frumosului stadion plasat în mij
locul comunei, pasionantele întreceri 
de la club, oamenii, acei oameni mi
nunați care te cuceresc prin modestia 
și simplitatea lor, capabili să înfăp
tuiască atîtea lucruri îneîntătoare. Re
vedeam fețele luminate de zîmbet ale 
comuniștilor Anton Iulian și Mircea 
Caranaș de care ne despărțisem In 
poarta gospodăriei. Ce lucruri noi or

• mai fi întreprins a doua zi ? Comu
niștii sînt dear oameni de acțiune...

t
OCTAVIAN GINGU

con- 
eare

spre

pciiiRUCEninniBimu
GDRESpnnDEnTHw

0 „ședință fulger înaintea meciului...
Fabrica de rulmenți din Bîrlad. In 

jurul lui Ion Stoleru, organizatorul de 
partid pe schimbul II. au început, să se 
strîngă strungarii, șefii de brigăzi, mai
ștrii. Ei raportează succesele din schim
bul II, obținute în ultima zi de lucru 
înaintea marelui eveniment de la 8 mai 
— cea de a 40-a aniversare a Partidului: 
planul a fost îndeplinit în acea zi în 
proporție de 115 la sută, nici un rebut 
înregistrat în tot schimbul. încă o 
floare la buchetul de succese pe care 
strungarii l-au realizat în cinstea glo
rioasei aniversări.

O bună parte dintre muncitorii schim
bului II au plecat spre case. Au rămas 
doar 14 tineri și organizatorul de partid, 
care s-au retras într-o încăpere a secției 
strungărie. Continuau să discute cu în
suflețire. De data aceasta tema discu
țiilor alterna între producție și sport. 
A doua zi echipa de fotbal Rulmentul II 
strungărie, urma să susțină în cadrul 
campionatului orășenesc un meci oficial 
cu colectiviștii din Gri vița. Tinerii încep 
să raporteze : Aurel Chirii — fundaș 
dreapta — spune cu mîndrie că brigada 
a 17-a pe care o conduce a realizat în 
acea zi 16,5 la sută depășire și nu a

Festivitatea de la școala medie nr. 36

C.C.A. sprijină acțiunea de creștere 
de sportivia noi cadre

A intrat în tradiția 
sportive din țara noastră 
care început de primăvară să orga
nizeze întreceri de cros. De Ia un 
an la altul participarea tinerilor din 
orașele și satele patriei a fost tot 
mai numeroasă, iar rezultatele obți
nute de ei, mai bune. A crescut în 
același timp simțitor capacitatea or
ganizatorică a asociațiilor noastre 
sportive, întrecerile de cros fiind in 
fiecare an tot mai bine organizate.

Firește, și concursurile de cros or
ganizate recent, cu prilejul zilei de 
1 Mai, nu au făcut excepție de Ia 
regula, pe cale de a se statornici. 
Aproape că nu a existat asociație 
sportivă pe întreg cuprinsul țării 
care să nu organizeze asemenea dis
pute. Dar succesul de care s-a bucu
rat pretutindeni organizarea Întrece
rilor de cros n-ar fi fost posibil dacă 
consiliile U.C.F.S. n-ar fi luat din 
timn măsuri organizatorice temeinice. 
Majoritatea consiliilor regionale 
U.C.F.S. au îniocmit planuri de mă
suri concrete in care problema or
ganizării crosului „Să întimpinăm 1 
Mai" a stat Ia loc de cinste. In re
giunea Ploiești, de exemplu, cu pri
lejul zilei președinților asociațiilor 
sportive, activiștii consiliilor raionale 
U.C.F.S. precum și membrii consi
liilor asociațiilor sportive au primit 
indicații precise cu privire la organi
zarea crosului. Toate asociat 
regiune au primit regulamentul 
petiției. S-au tipărit pe f 
6000 de afișe care, 
fost difuzate in asociații.

Ca urmare a acestor măsuri, 
nîzarea concursurilor de cros 
bucurat, chiar de Ia început, de mult 
succes. Prima și cea mai importantă 
etapă — pe 
startul celor 
oare, seniori 
impresionant _ __=_____
Brașov, de pildă, s-au aliniat la start

iile din
cont

ră locală 
de asemenea, au

orga-
s-a

asociație — a atras la 
4 probe (juniori, juni- 
și senioare) un număr 
de tineri. In regiunea

71.501 de sportivi. Cei mai în formă 
ș-au prezentat tinerii din asociațiile 
Partizanul Roșu și Bîrsa (Brașov), 
Electroprecizia (Săcele), Firul Roșu 
(Tălmaciu), Balanța (Sibiu) etc. In 
regiunea Ploiești, ca urmare a mă
surilor organizatorice, a colaborării 
cu organizațiile U.T.M., au fost an
grenați Ia întrecerile etapei I 83,619 
membri U.C.F.S., dintre care 24.310 
femei, evidențiindu-se îndeosebi con- 
siiliile raionale U.C.F.S. Tîrgoviște, 
Cimpina, Buzău, Ploiești, Mizil etc.

De un mare interes s-a bucurat 
concursul de cros în Capitală. Și 
aici, în afară de problema atragerii 
unui număr cit mai mare de oameni 
ai muncii la întreceri, un obiectiv 
de frunte în munca asociațiilor spor
tive a fost calitatea concursurilor. 
Intr-adevăr, multe dintre asociațiile 
sportive bucureștene, ca de pildă 
S.P.C.. Vestitorul, Locomotiva Grivi- 
ța Roșie, Dacia. Semănătoarea, Spar- 
tac, Timpuri Noi, Dîmbovița, Școala 
medie nr. 34, I.R.A. 1, ș.a. au asigu
rat Întrecerilor nu numai un caracter 
festiv, preocupindu-se de cele mai 
mici amănunte, dar au și urmărit cu 
atenție — prin antrenori și instruc
tori — selecționarea viitoarelor cadre 
pentru secțiile de atletism. S-a vă
zut această grijă îndeosebi in cadrul 
asociațiilor sportive S.P.C., Semănă
toarea, școala medie nr. 34 etc., unde 
o seamă de elemente de 
au și fost „vizate" pentru 
atletică de viitor. Astfel 
afluența mare de tineri

Elevii școlii medii nr. 36 din Capi
tală au participat zilele trecute la un 
eveniment deosebit: festivitatea de 
luare sub patronaj a școlii lor de 
către Casa Centrală a Armatei.

...Sala de festivități a școlii este 
plină pinii la refuz. La un moment 
dat izbucnesc aplauze puternice. Veni
seră în mijlocul elevilor sportivi de 
frunte de la C.C.A., printre care și 
maestra emerită a sportului, Iolanda 
Balaș, multifli recordmană mondială.

Festivitatea este deschisă de tov. 
Al. Vasiliu, directorul școlii, care su
bliniază în cuvîntul său semnificația 
evenimentului : conducerea clubului 
sportiv C.C.A. va acorda un sprijin 
prețios, nemijlocit, pentru lărgirea sfe
rei activității cultural-sportive a ele- 
v.T>r școlii.

Din partea conducerii Casei Cen
trale a Armatei a luat cuvîntul tov. 
M. Varadi. care a vorbit despre am
ploarea pe care o ia zi de zi mișca
rea sportivă din țara noastră, ca re
zultat al condițiilor minunate create 
de partid și guvern. Cu referire la 
eveniment, vorbitorul a ținut să scoată 
în evidență însemnătatea patronării 
de către C.C.A. a școlii, frumoasele 
perspective ce vor fi deschise elevilor 
pe plan cultural și sportiv.

In continuarea festivității a vorbit 
maestra emerită a sportului Iolanda 
Balaș. Ea și-a exprimat convingerea

a

că între C.C.A. și școală va exista o 
strînsă colaborare. Rodul acestei cola
borări vor fi rezultatele frumoase pe 
care elevii le vor obține la învăță
tură. sport și în activ tatea tor cul
tural-artistică. Aplauzele care au în
soțit deseori cuvintele lolandei Balaș 
au arătat că elevii școlii au înțeles 
mesajul adresat lor, că se vor stră
dui să învețe cit mai mult din expe
riența sportivilor fruntași ai C.C.A., 
că le vor urma exemplu!.

In numele cadrelor didactice ale 
școlii, prof. C. Giuchindel și-a luat an
gajamentul că profesorii din această 
instituție de învățănnnt vor acorda 
elevilor tot sprijinul lor pentru suc
cesul acestei frumoase acțiuni de 
patronaj.

Festivitatea s-a încheiat cu o__
Șită demonstrație sportivă în cadrul 
căreia au evoluat boxeri, halterofili, 
scrimeri și gimnaști.

avut nici un rebut, extrema dreaptă 
Constantin Chiriac are o realizare de 13 
la sută peste plan, Mihai Novac, stoperul 
echipei, șeful brigăzii a 21-a. a îndeplinit 
sarcinile de plan înrr-un procentaj de 
113,2 la sută, iar brigada a 19-a con
dusă de Ion Stoleru a 
trat o depășire de 17,7 
Urmează la cuvînt interul Alexandru I’a- 
ladi cu 20 la sută peste plan, centrul 
atacant Cornel Nisipeanu, portarul Ștefan 
Dănăilă ș.a. care aduc pe rînd la cu
noștință succesele obținute în producție.

Mi s-au părut firești discuțiile despre 
sport din această „ședință fulger” din 
preajma meciului, dar nu pricepeam de 
ce se discuta în aceste momente despre 
producție. Tov. Ion Stoleru ne-a lămurit 
de îndată. „La noi în echipă joacă 
numai cei ce sini fruntași în producție. 
De aceea vrem să știm cine are depă
șire de plan pentru a putea face forma
ția în vederea jocului de mîine".

Iată o clauză pe care 
strungărie au introdus-o 
inițiativă, la formarea 
că atunci cînd au luat 
s-au gîndit la o lozincă 
țeșle pe tinerii noștri : 
muncă, fruntași în sport". 
spune că fotbaliștii de la 
strungărie nu dau viață acestei lozinci. 
Pe linie de producție credem că nu mai e 
nevoie să vă mai facem comentarii supli
mentare. Dar nici pe terenurile de sport, 
fotbaliștii 
ferit încă

A doua 
Cri vița, o 
Colectiviștii

înregis- 
la sulă.

sportivii secției 
din propria lor 
echipei. Firește 
această măsură 

care însufle- 
„ Fruntași în 
Și nil putem 
Rulmentul II

reu-

secției strungărie nu nu su- 
nici o înfringere.
zi, tu mijlocul tinerilor din 
comună complet colectivizată, 

își așteptau oaspeții. Te
renul de sport era îmbrăcat în straie de 
sărbătoare. Pe ulițe steaguri roșii și tri
colore, lozinci și afișe, oameni îmbrăcați 
în haine noi: se sărbătorea ziua Parti
dului. In cursul dimineții s-a desfășurat 
meciul de fotbal. A fost un joc frumos, 
o întrecere tinerească încheiată cu un 
rezultat de egalitate: 3—3.

Melalurgiștii au plecat din sat seara 
tîrziu, după ce formația artistică a fa
bricii de rulmenți a prezentat în fața 
colectiviștilor un frumos program
tistic. A fost o zi pe care gazdele nu o 
vor uita atît de curînd.

ar-

ELIADE SOLOMON

Dragoste nețărmurită față de om

perspectivă 
activitatea 

se explică 
și tinere

(peste 90.00®) prezenți la startul 
m i etape a crosului.

Ce dovedesc toate acestea? in 
mul rînd, un, 
de întrecerile 
doilea rind, 
organizatorică
noștri sportivi. Iată fapte care ne fac 
să întrevedem o participare și mai 
mare a tinerilor la întrecerile de cros 
din viitorul apropiat

pri-

pri- 
fa*ă 

ăl
interes crescind 
de cros, iar in 

competență, capacitate 
din partea activiștilor

K LALARAȘANU

.a

La uzinele „Mao Țze-dun" 
se extinde gimnastica 

în producție
uzinele ..Afao Țze-dun" din Bueu-

, gimnastica în producție a fost in- 
isă acum un an dc zile. Ea s-a bucu- 
eltiar din primele zile, de un 
*s în rîndurrle muncitorilor și 
ni lor. Zilele acestea pauza de 
că a început să fie practicată 
ționarii și tehnicienii 
e. ai Serviciului lansare, 

de la Proiectări.

real 
leh- 
gim- 
și <Ie

Sectorului 
cit și <le

Nieolae D. Nicol ae — coresp.

Gimnastica în producție 
se practică zilnic

Muncitorii și muncitoarele între
prinderii „Porțelanul" din Cluj r.u 
practică gimnastica in 
mult timp. In schimb, 
late a fost îndrăgită 
mele zile. In prezent ] 
nastică este practicată î 
corat, . 
Presare, 
Laborator și pavilionul tehnico-adrni- 
nistrativ. Numărul celor ce practică 
gimnastica în producție, la această 
întreprindere, trec" de 500.

din Cluj 
producție de 

această activi- 
chiar din pri- 
pauza de gim- 
in secțiile: De- 

Ambalaj. Sortare, Glazurare, 
, Magazia de produse finite,

Lucian bixiilMKiA — coresp.

... 21 aprilie 1961. O zi obișnuită 
de lucru. Colectivul Centrului de 
Transfuzie Cînipulung Muscel își în
cepuse activitatea. Totul decurgea nor
mal. Dar, deodată, liniștea este între
ruptă de soneția telefonului. De la 
celălalt capăt al firului se auzi vocea 
îngrijorată a medicului de la Spita
lul de Adulți.

— In frigiderul spitalului nu avem 
în prezent decît 4 flacoane cu sînge 
din grupa O.I. Și ne trebuie urgent, 
foarte urgent, 3 litri de sînge pentru a 
salva viața unui pacient. Intr-o clipă, 
întregul colectiv al stației de recol
tare și conservare a singelui s-a răs- 
pîndit în toate cartierele orașului, 
pentru a procura sîngele necesar sal
vării celui suferind. S-a făcut apel

ia donatorii de rezervă din grupa 
O.I., ca și la alți cetățeni.

... Pe ușa centrului de transfuzie 
își făcu apariția primus' donator, 
care avea să contribuie la stringe- 
rea cantității necesare. Era sportivul 
Ion Ștefan, muncitor la Uzinele I.M.S. 
din localitate. Prima cantitate de 
singe a fost expediată la timp...

Frumoasă faptă ! Și astfel de exem
ple se întîlnesc nenumărate la spor
tivii și tineretul patriei noastre, cres
cuți și educați în spiritul dragostei 
fată de om.

VIOREL POPESCU
asistent medical Ia S.R C.S.

C. Lung Muscel

Un, doi, trei! Un. doi, trei! Comenzile date de către instructorul voluntar 
eu gimnastica în producție sînt executate cu multa plăcere de către salanafii 
întreprinderii „Armătura79 din Capitală. Ei se reîntorc la locul de muncă bine 
dispuși, voioși.

; F. Komoșai»



Drumul către performanța sportivă
li îi ne, In Brașov

întreceri dificile în faza a III-a 
a campionatului de motocros

Pentru faza a treia a campionatului 
republican de motocros care se va 
desfășura 
rii s-au 
deoarece 
îngreuna 
valea Răcădăului, deși un traseu spe
cific de munte, mai prezintă, pe a- 
locuri porțiuni de teren înoroiat, cu 
bălți, la care se adaugă, ca o com
pletare a dificultăților, ce vor fi a- 
duse curselor, pantele deosebit de a- 
lunecoase.

In fața acestei situații, ca o mă
sură preventivă, molocicliștii prezenți 
la Brașov, încă din cursul zilei de 
joi, și-au revizuit mașinile și la 
multe motociclete au fost montate 
cauciucuri cu crampoane mari pentru

miine la Brașov, alergăto- 
pregătit cu minuțiozitate 

timpul nefavorabil, le va 
mult întrecerile. Traseul din

-V. Dăneseu (C.C.A.) unul dintre prin
cipalii preteudenți la titlurile de cam
pion la clasele 250 șl 350 cmc.

trebuie să treacă prin cabinetul medical

€ Rezultate bune 
în concursul 

de la Ploiești
au„Gupa regiunii Ploiești44, la care 

participat reprezentativele regiunilor Bra
șov, Bacău, Ploiești și orașul Bucu
rești, s-a bucurat de succes. Concursul 
a fost dominat de trăgătorii din Bucu
rești și Ploiești, care au realizat o serie 
de performante bune. S-au remarcat în 
mod deosebit L. Cutcutache (orașul 
Buc.), Maria Otz (orașul Buc.), FI. 
Dilei și Margareta Filip (Brașov), I. 
Stănescu (Ploiești).

Rezultate tehnice : armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri seniori: 1. L. Cut- 
cutache (Buc.) 387+366+366=] 119 p ; 
2.Gh. Gală van (Brașov) 390+373+338 
=1101 p; 3. G. Sikorski (Brașov) 386 
+377+338=] 101 p; 4. A. Bițică 
(BucJj372-!-376-{-350=1098 p; 5. G. 
Paltenie (Buc.) 385+361+347=1093. 
Armă liberă calibru redus 3x30 focuri 
senioare: 1. Maria Otz (Buc.) 288+ 
278+261=830 p ; 2. Margareta Filip 
(Brașov) 285+275+241=804 p; 3. 
Li via Olteanu (Buc.) 278+259+244= 
781 p. Armă liberă calibru redus 3x30 
focuri juniori: 1. FI. Diței (Brașov) 
291+277+245=813 p; 2. W. Zain 
(Buc.) 285+275+234=791 p; 3. M. 
Zamfirescu (Ploiești) 282+264+238= 
784 p. Armă sport 3x20 focuri: 1. M. 
Zamfirescu (Ploiești) 483 p ; 2. G. 
Ranghelovici (Buc.) 469 p ; 3. D. Mun- 
teanu (Buc.) 460 p. Pistol precizie 60 

p; 2. 
Rădu-

a ușura acestora înaintarea și pentru 
a preveni derapajele.

Toate aceste măsuri sînt pe deplin 
justificate dacă analizăm situația cla
samentelor înaintea acestei a treia 
faze a campionatului. In afara cla
selor 125 
viștii Tr. 
asigurat, 
punctajul
sele 250 și 330 cmc, lupta pentru pri
mul lpc este complet deschisă. La 
250 cmc, M. Cernescu și M. Dănescu 
au cite 14 puncte, iar la 350 cmc, M. 
Dănescu 11 pct., E. Kerestes, M. Cer
nescu și Gh. Ioniță cite 10 pct.

și 175 cmc, unde dinamo- 
Macarie și M. Pop și-au 

oarecum, întîietatea, prin 
acumulat (16 pct.), la cla-

Influența favorabilă a înotului a- 
sup-ra dezvoltării fizice generale cîț 
și asupra stării sănătății este astăzi 
unanim recunoscută. Dacă în țara 
noastră au fost realizate însemnate 
progrese, în ceea ce privește extinde
rea înotului ca mijloc eficace de cul
tură fizică, nu la fel de favorabilă se 
prezintă situația în privința natației 
de performanță.

Urmărind evoluția înotului de per
formanță pe plan mondial, se poate 
constata că cele mai bune rezultate 
au fost obținute, în general, de că
tre acei tineri care au început in
struirea sportivă la o vîrstă mică 
(6—9 ani). După aceasta, timp de 
4—5 ani, ei au făcut acomodarea or
ganică și funcțională pentru înot și 
abia după aceea au trecut la antre
namentele. propriu zise pentru per
formanțe. Se pare că acest mod de 
lucru a dus la excelentele rezultate 
obținute de tinerii înotători austra
lieni. Astăzi se admite că pînă la 
13—14 ani instruirea și perfecționarea 
in natație trebuie să poarte ampren
ta însușirii corecte a tehnicii proce
deelor de înot cît și acomodarea or
ganismului cu apa și efortul.

Mergînd pe această linie, federația 
romînă de natație, începînd din anul 
1957, a trecut în mod organizat la 
înființarea centrelor de vară pentru 
învățarea înotului de către copiii în
tre 0 și 14 ani. In București, orga
nizarea acestor centre ne-a oferit 
posibilitatea de a urmări aproximativ 
25.000 de copii, neinițiați în înot, 
din al căror studiu am putut trage 
concluzii practice dintre cele mai 
teresante privitoare la dezvoltarea 
fizică și funcțională.

Con.pararea acestor indici cu 
ai copiilor care practică înotul de

puțin 2—3 ani (deci la care înotul 
și-a pus de-acum amprenta asupra 
dezvoltării morfo-funcționale) ne-a o- 
lerit suficiente date pentru concluzii. 
Toate acestea au venit să demonstre
ze că practicarea rațională a înotu
lui la o vîrstă mică, în care accentul 
trebuie pus pe tehnică și nu pe for
ță, are efecte extrem de favorabile 
asupra creșterii și dezvoltării marilor 
funcțiuni ale organismului (circulație, 
respirație etc.).

Lată deci puntea de legătură între 
înotul — sport de mase, practicat 
pentru considerentele a ratate mai sus 
Și înotul sport de performantă,

(hm 
fCHIMBUL

in- 
lor

cei 
cel

focuri: 1. G. Oproiu (Buc.) 515 
V. Anesia (Buc.) 513 p; 3. A. 
lescu (Ploiești) 477 p.

Clasament general pe echipe: 
rașul București 44 p; 2. Brașov l 
3. Ploiești 80 p; 4. Bacău 121 p.

1.
63

0-
P 7

PAUL GORETI
antrenor

ție. Examinările efectuate au arătat o 
stare perfectă de sănătate, iar din an
tecedentele acestor țineri s-a văzut 
că, numărul îmbolnăvirilor suferite în 
ultimii 4—5 ani (de cind practică' 
înotul) este comparativ mult ma,i 
zut decît cel al copiilor care nu 
înotători.

Dezvoltarea fizică a grupului 
minat ne-a oferit, de asemenea, 
statări îmbucurătoare. Fură

scă-
sîint

temeinice, 
timp de a-

de speciali-

Juniorii, pe un drum bun
Duminica trecută, la prînz, pe 

una <iin străzile Hunedoarei, trecăto
rii au fost martorii unei scene puțin 
obișnuite. Trei băieți în treninguri 
albastre și un bărbat înalt, cu umeri 
largi, toți cu fețele răvășite de obo
seală, surîdeau obiectivului fotografic. 
Erau Nicolaie Cristea, Ștefan Gean
tă, Mihai Ghiriță, membri ai secției 
de lupte-juniori Metalul București și 
antrenorul lor Ilie Gheorghe.

Cei trei luptători bticureșteni ținu
seră neapărat să „facă o poză" îm
preună cu „maistrul" lor, imediat 
după terminarea fazei finale a cam
pionatului R. P. R. de lupte clasice 
— juniori — desfășurată sîmbătă și 
duminică dimineață, aici la Hunedoa
ra ; fază finala care le adusese su
prema satisfacție — cucerirea titlului 
de campioni. Dorința lor era cn atît 
mai justificată, cu cît, anul acesta, 
faza finală a campionatului republi
can de lupte clasice — juniori, a con
centrat pe saltelele din sala „Side- 
nirgistul", 150 de tineri luptători, 
talentați, minuțios pregătiți tehnic, 
tactic și fizic, sensibili egali ca va
loare. Disputele lor au prilejuit întîl- 
niri pline de dinamism, cu procedee 
tehnice executate spectaculos și în 
mare viteză.

0 deosebită impresie a lăsat-o Ion 
Baciu de la Rapid Buc. (antrenor D.

Hîtru), campion la categ. 50 kg., po
sesor al unei excelente pregătiri teh
nice. El a fost unul din „capetele de 
afiș" ale acestor finale, în care, 
în prima zi a sărbătorit și împlinirea 
a 17 an>.

Ion Prejban (campion la categ. 71 
kg) a satisfăcut „orgoliul" gazdelor 
oprind o insignă de campion la Hu
nedoara și făgăduind mult pentru vii
toarea lui activitate, la seniori.

Cuvinte de laudă se cuvin și celor 
doi reprezentanți ai asociației Stea
gul roșu Brașov (Ștefan Tampa — 
campion la 75 kg. și Ilie Burcea — 
campion la 63 kg) și, cu foarte mici 
excepții, celorlalți participant la a- 
ceastâ fază finală.

Nu același lucru îl putem spune 
despre colectivul de arbitri, convocat 
la Hunedoara pentru a asigura buna 
desfășurare a întrecerilor. Neatenți, 
nehotărîți, arbitrii au făcut o figură 
cu totul nesat>sfăcătoare. Insuficient 
a fost și aportul delegatului federal 
Ion Staicn. Ziarul nostru a semnalat 
de nenumărate ori 
șite de arbitraj, 
dintre arbitri și 
luat încă măsuri.

„greșelile" 
necompetența 
totuși F.R.L. 
De ce ?

săvîr- 
unora 
nu a

V. PĂUNESGU

„&vînd nevoie de serviciile saBe*6
Contabilul Marian Marcu, care an

trenează echipa de volei, tocmai se 
pregătea să iasă din birou, cind, cu
rierul fabricii intră ca o furtună pe 
ușă.

— Semnează-mi și mie, tovărășele, 
de primire, că sînt grăbit...

Cind nu e grăbit nea Petrică?... In 
sfîrșit, antrenorul ia condica 
pediție, semnează și curierul 
o adresă pe masă. Poate a 
acea zi...

— Cred că nu-i pentru noi 
ie antrenorul, citind antetul

Obrajii lui nea Petrică 
ează.

— Cu alte cuvinte, am greșit eu? 
'■'rumos tovarășe, n-am ce zice !

— Stai, nea Petrică, n-o lua așa. 
Dumneata nu vezi cine o expediază?

— Cine?... Combinatul Poligrafic 
lucurești.

— Și ce legătură are fabrica noas- 
ră de încălțăminte și pielărie cu 
■ombinatul?

— Asta-i bună ! Păi sandalelor și 
lantofilor „Flacăra Roșie" le-a mers 
’estea in toată țara !... Nu spun c-o 
i vreo comandă, dar știu eu?... Poa- 
e vreo scrisoare de mulțumire, vreo 
esizare ? Ceva trebuie să fie, nu ?

— Mai mult ca sigur, nea Petrică, 
însă ce ?

— Ei nu, că m-ai făcut curios, 
tește-o frate, că n-o fi foc!...

— Fii atent: adresa 1707, din
aprilie a.c. către fabrica de pielărie 
și încălțăminte „Flacăra Roșie"...

Ci-
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de ex- 
îi pune 
20-a in

— spu- 
adresei. 

se colo-

FOILETON
transferați cu
15 aprilie...

de materiale.

Așa... „Vă rugăm să ne 
începere de la data de

— Asta e. Transfer 
nu ți-am spus eu ?

— ...pe tovarășa Ecaterina Rog, sa
lariata dvs., avînd nevoie de servi
ciile sale. Totodată...".

— Ce spui ce căutate sînt rihtui- 
toarele ? Bravo ei !...

— N-ai înțeles, nea Petrică. Vite, 
îți mai citesc o dată: „Avind nevoie 
de... serviciile sale". Acum să-ți ex
plic. Pe fata asta am crescut-o noi, 
de cind era puștoaică. Am calificat-o 
in meserie și arii învățat-o volei. Nu 
că o laud, dar este una dintre cele

care permite obținerea de rezultate 
superioare pe plan internațional și ri
dicarea natației noastre la nivelul 
sporturilor fruntașe din țara noastră.

Munca organizată pornită din a- 
nul 1957 a și început să-și arate 
roadele. în prezent, în urma unei se
lecții atente și minuțioase dispunem 
de un lot destul de numeros de copii 
(11 —14 ani) foarte corect și armo
nios dezvoltați fizic, cu o funcțio
nare normală a organismului și cu 
calități tehnice remarcabile. Ele sînt 
consecința unei pregătiri 
desfășurate cu seriozitate 
proape 4 ani.

Cu sprijinul federației
tate, aceste nuclee pentru perfecțio
narea tinerilor înotători vor fi orga
nizate în mai multe centre din (ară. 
printre care la Tg. Mureș, Reșița, 
Cluj etc.

Iată-ne, deci, la începutul unei noi 
etape de activitate, pe care am putea 
s-o denumim etapă finală. De acum, 
accentul va cădea pe antrenamentele 
de performanță, care vor trebui să 
contribuie la ridicarea necontenită a 
nivelului rezultatelor sportivilor noștri 
și implicit la o reprezentare satis
făcătoare a țării noastre l*a marile 
competiții internaționale care ne stau 
în față: campionatele europene de 
natație (Leipzig 1962) și 
limpice (Tokio 1964).

La polo și la sărituri, 
mai mare a concurenților 
voluție mai rapidă către performanță, 
fac ca situația să se prezinte 
mai bine decît la înot.

Se știe foarte bine că drumul 
performanța sportivă trebuie să 
că în primul rînd prin... cabinetul 
medicului. Iată-ne puși în situația de 
a răspunde la cele trei probleme ale 
oricărui examen medico-sportiv: sta
rea de sănătate, gradul dezvoltării fi
zice și capacitatea de efort a orga
nismului. Examinările complexe efec
tuate în cadrul „Dispensarului cen
tral pentru sportivi" din 
ne-au oferit date suficiente 
putea răspunde la aceste 
bletne.

în ceea ce privește starea 
tate vom arăta că nici unul din cei 
aproximativ 40 de tineri pe care i-am 
examinat nu a prezentat contraindi- 
caț-ii pentru antrenamentele de nata-

Jocurile 0-

atît vîrsta 
cît și o e-

mult

către 
trea-

B-ucurești 
pentru a 
trei pro-

de sănă-

exa- 
con- 

nici o 
excepție, toți copiii s-au prezentat cu 
o dezvoltare fizică generala armo
nioasă, cu indici superiori copiilor 
neînotători și chiar a celor care prac
tică aite sporturi. Se știe foarte bine 
că, astăzi, fără o dezvoltare fizică co
respunzătoare, marile performanțe pot 
fi obținute numai cu foart? mare greu
tate. în această direcție va trebui 
deci orientată preocuparea antrenori
lor noștri, care trebuie să acorde a- 
tenția cuvenită factorului fizic în pon
derea antrenamentului. Și aceasta, cu 
atît mai' mult cu cit se știe că înotul, 
prin poziție și influența apei asupra 
corpului, poate corecta atitudini vi
cioase ale coloanei vertebrale, destul 
de numeroase la această vîrstă.

Evaluarea capacității de efort prin 
probe funcționale și prin alte mijloa
ce obiective ne-a relevat marile po
sibilități — în special cardio-respira- 
torii — de adaptare la efortul soli
citat acestor copii prin înot. Indicii 
funcționali (cardiac și mai ales res
pirator) sînt net superiori copiilor 
nesportivi, constituind și din acest 
punct de vedere un imbold pentru 
părinți de a-și aduce copiii la bazi
nele de înot.

Pregătirea centralizată a acestor ti
neri în cadrul „școlilor" inițiate de 
federație trebuie să țină seama de da
tele controlului medica-sporțiv inițial. 
Urmărirea pe parcurs a dezvoltării 
cît și a acomodării la efort (prin pro
be funcționale efectuate în timpul e- 
fortului specific — înot) va oferi an
trenorilor motive suficiente pentru di
rijarea științifică a procesului de an
trenament, dovedind nu numai teo
retic, ci mai ales practic efectele fa
vorabile ale colaborării medic-antre- 
nor-sporfiv. Educația sanitara prin 
aspectele ei variate trebuie să între
gească acest cadru de colaborare.

în țara noastră există, de-acu,m, 
create toate premisele (materiale, or
ganizatorice, tehnice) pentru ca an
trenarea „schimbului de mîine" să 
conducă practic la rezultatele dorite 
pe tărim sportiv. Ramîne numai ca 
acest proces să îmbrace forma muncii 
de perspectivă, eșalonată pe o perioa
dă de 3—4 ani, cu etape intermediare 
bine precizate, in care rezultatele fi
nale să încununeze preocupările știin
țifice dirijate în direcția sportului de 
performanță. In aceste condiții sîn- 
tem siguri că perseverența și conlu
crarea permanentă a factorilor amin
tiți va conduce în mod nemijlocit la 
redresarea înotului de performanți 
din țara noastră, contribuind în ace
lași timp la formarea unei generații 
de tineri sănătoși, luptători activi 
pentru construirea socialismului.

dr. ION DRAGAN
membru în Biroul F. R. Natalia

Fiind-

mai bune jucătoare din echipa fa
bricii. E înaltă, voinică și are detentă.

— O știu frate, ce, îmi scapă vreun 
meci de volei? E aia brunetă, care 
are niște servicii... Totuși, nu pricep 
de ce vrea s-o ia ?

— Dar e foarte simplu. Pentru că 
au nevoie de... „serviciile" sale,
că ce-i al ei e al ei: servește puter
nic !

— Am înțeles. Vor s-o ia în 
lor. Nu sînt de acord. In felul ăsta 
nu ne mai calificăm niciodată.

— Bineînțeles. Aici, să-ți spun eu 
nea Petrică, e mina lui Ștefan Stroe, 
antrenorul formației feminine de 
volei a Combinatului. Vrea să-și în
tinerească echipa. Măcar dacă am fi 
în perioada transferărilor...

— Ia dă adresa 
avut dreptate cind 
pentru noi.

— Ce vrei să faci
— S-o duc acolo unde trebuie. La 

ziar. Nu sint eu curierul fabricii ? 
Probabil că antrenorul Stroe are ne
voie de mai multe jucătoare noi cu 
care să-și întinerească echipa, așa că 
să-i facem puțină... reclamă !

echipa

încoace, că 
spuneai că

cu ea ?

ai 
nu-i

Ț. VASIUE

înaintea ultimei etape a campionatului feminin 
celui masculinși a reluării

Astăzi și mîine se va desfășura ultima 
etapă a campionatului feminin, ediția 
1960—1961. înaintea acestor Întreceri si
tuația este clară : echipa Dinamo Bucu
rești devine campioană republicană pen
tru a patra oară (a doua oară consecu
tiv). iar Sănătatea București si Țesătura 
Iași, care practic nu mal pot cîștiga 
vreun loc. vor trebui să retrogradeze. 
Iată de altfel clasamentul :

lin, prin etapa a 19-a. Și aci formația 
care a cîștigat titlul în ultimii trei ani, 
Rapid București, are un avantaj deci
siv, puțind fi considerată virtuală cam
pioană. De asemenea, la periferia cla- 

Farul Constanța este ea si 
retrogradată, iar Petrolul Ploiești ..coa

la retrogradare.

1. Dinamo Buc.
2. Rapid Buc.
3. Comb. Poligr. Buc
4. Metalul 23 August
5. Știința Cluj
6. Farul Constanța
7. C.S.M. Cluj
8. C.S.M. Sibiu
9. Olimpia Brașov

10. Progresul Buc.
11. Sănătatea Buc.
12. Țesătura Iași

Tot sînibătă si duminică 
luate întrecerile campionatului

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
19
14
1.1
13
12
11

8
5
4
3
3
vor

63: 7 
58:20 
49:34 
45:31 
49:36 
44:39 
44:42 
37:47
31:56 26 
23:56 25 
23:59 24 
20:59 24

42
40
35
34
34
33
32
29

fl re- 
mascu-

samentului,
curează" cu șanse mari 
Iată clasamentul :

1. Rapid Buc.
2. Știința Cluj
3. Progresul Buc.
4. Dinamo Buc.
5. Jiul Petroșani
6. Știința Timișoara
7. Tractorul Brașov
8. Victoria Buc.
9. C.C.A

io’ Știința Galati
11. Petrolul Ploiești
12. Farul Constanta

12
14
18



!> MNHSTIcăl
La sfîrșitul celei de a XlV-a ediții a „Cursei Păcii“

Personalități din lumea ciclismului 
despre succesul alergătorilor romini

După campionatele internaționale ale R.P.R

Reușita „repetiție generală" 
înaintea „Cupei Europei"

nostru special). — Praga 
sportului cu pedale din 

„Cursei 
este prezentă în discuții, este comentată pe larg de specialiști și

(prin telefon de la trimisul 
centrul atenției iubitorilor

Deși s-a încheiat, cea de a XlV-a ediție a

PRAGA 18 
continuă să fie 
lumea întreagă. 
Păcii" ___ .
cronicari. Cu prilejul recepției oferită miercuri seara de organizatorii 
„Cursei Păcii" am stat de vorbă cu citeva personalități din lumea 
ciclismului, cu antrenori și alergători. Iată ce ne-au declarat:

|l LEONID SELESNEV, antrenorul 
echipei U.R.S.S. : „Ciclismul rominesc 
a obținut frumoase succese in anul 
1960. Examenul de maturitate l-a dat, 
însă, cu prilejul celei de a XlV-a 
ediții a „Cursei Păcii" și, spre cin
stea lui, l-a trecut cu brio. Aveți de 
acum o formație

I

EDWARD STRZELECKI, redactor 
șef al ziarului „Przeglad Sportowy", 
președintele federației de ciclism din 
R. P. Polonă: „Despre comportarea 
alergătorilor in prima parte a cursei 
am fost informat prin intermediul 
trimisului special al ziarului nostru. 
Ultimele trei etape — decisive — le-amputernică, capabilă

Gabriel Moiceanu trece primul linia de sosire în etapa Olsztyn-—Gdansk, în 
aplauzele miilor de spectatori prezenți pe stadionul din orașul de pe malul 

Mării Baltice

să lupte de la egal cu cele mai bune 
formații. Ion Cosma este un ciclist 
foarte bun care, bine pregătit, poate 
realiza performanțe mari. Continuați 
pe acest drum, măriți volumul și in
tensitatea antrenamentelor, 
vați noi metode eficace in 
și veți transforma ciclismul 
intr-o pepinieră de mari 
Sincere felicitări cicliștilor 
antrenorului lor,

evident 
romini.
rindul 

Cosma.
promo- 

pregătire 
rominesc 
campioni, 
romini și

Nicolae Voicu".

Începe „Cupa Victoria"

urmărit din mașina presei. Cu acest 
prilej am remarcat progresul 
pe care l-au făcut cicliștii 
Aveți rutieri de clasă, din
cărora se detașează net Ion
El este un bun tactician, posedă un 
sprint remarcabil. Deși rămasă in
trei oameni, echipa romină a reușit
nu numai să-și păstreze poziția frun
tașă ci — uimitor — să și urce un loc 
in clasamentul acestei mari și grele 
curse! Vă așteaptă un viitor strălu
cit dacă veți munci la fel de mult 
și bine ca pină acum, sau poate chiar 
mai bine. Vă felicit!“

WERNER 
principal al 
„Bravo ! Ați 
cerești locul
oameni — intr-o astfel de cursă este 
o performanță la care nu pot spera 
multe echipe. Vă doresc in continuare 
noi succese ! Despre cicliștii sovietici 

tari, 
me- 
care

resc și in viitor rezultate care să le 
mărească prestigiul".

JAN VESELY (R.S.C.), cîștigătorul 
ediției din 1949 a „Cursei Păcii" : 
„Vă mărturisesc că m-am așteptat ca 
romînii să realizeze un rezultat bun, 
fiindcă le cunoșteam valoarea. Ceea 
ce au făcut întrece insă așteptările. Ei 
au obținut un rezultat remarcabili 
care sporește prestigiul ciclismului 
rominesc in arena internațională. Ion 
Cosma este un alergător minunat, cu 
calități excepționale. Dacă va duce in 
continuare o viață sportivă, dacă va 
munci sirguincios, va ajunge pe cele 
mai înalte trepte ale gloriei sportive. 
Felicitări celor trei alergători romini 
pentru marea lor performanță".

ROBERT OUBRON (de 4 ori cam
pion mondial de ciclocros) — condu
cătorul echipei Franței : „Am așteptat 
cu interes să văd evoluția în „Cursa 
Păcii" a reprezentativei R.P.R. Anul 
trecut, la Roma, băieții dv. mi-au 
făcut o impresie foarte bună. Ei au 
obținut în cadrul Jocurilor Olimpice 
rezultate remarcabile. In întrecerea 
de lung kilometraj Varșovia-Berlin- 
Praga, romînii au confirmat valoa
rea lor, obținînd un rezultat excelent. 
Mi-ar 
revăd 
mult 
ceanu

S. OSTERGAARD 
echipei Danemarcei : 
acesta este calificativul pe care tre
buie să-l acordăm alergătorilor ro
mini. Intr-o competiție foarte grea 
ei au realizat performanțe de mare 
valoare. 2 locuri I in etape și locul 
III pe echipe — iată rezultate cu care 
se pot mîndri cicliștii dv. ! Ion Cosma 
este excelent. Vă felicit și vă doresc 
să mențineți aceste rezultate!"

Fără îndoială că discuțiile vor con
tinua încă multă vreme. Vor fi ana
lizate sub toate aspectele rezultatele 
întrecerii și comportarea alergătorilor. 
Acest lucru îl vor face fiecare antre
nor, fiecare alergător. La plecarea 
din Praga cicliștii s-au despărțit urîn- 
du-și la revedere pentru la 
startul celei de a XV-a 
„Cursei Păcii".

HRISTACHE

face deosebită plăcere să-i 
pe Ion Cosma — un rutier cu 
talent — și pe Gabriel Moi- 
— un remarcabil sprinter".

— antrenorul 
„Foarte bine —

Succesul remarcabil obținut de re
prezentantele țării noastre la cea de 
a IV-a ediție a campionatelor inter
naționale de gimnastică ale R.P.R, 
materializat În cucerirea tuturor titlu
rilor de campioane, a însemnat o 
nouă confirmare a valorii gimnasticii 
noastre feminine pe plan mondial. 
Această întrecere a consemnat pro
gresul gimnastelor noastre fruntașe 
în perioada ce a trecut de la J.O. de 
la Roma și a constituit un prețios 
prilej de verificare cu 3 săptămîni 
înaintea „Cupei Europei", In plus; 
ne-am putut da seama de nivelul și 
direcția de dezvoltare a gimnasticii 
din alte țări, în comparație cu noi.

La „internaționale" au participat 
atît gimnaste fruntașe, care probabil 
vor fi prezente la „Cupa Europei" 
(sportivele din R. P. Romînă, Italia, 
Utte Starcke din R.D.G., 
Rujickova din R. S. 
etc.), cît și elemente 
(Katalin Makrai din 
Tamara Ivanova din 
Sch'nner din R.D.G.
că ar fi fost toarte indicat să inclu
dem în întreceri una sau două gim
naste tinere, din lotul de perspecti
vă, mai ales că, fiind țară organiza
toare, am avut dreptul să prezentăm 
mai multe concurente. Participarea 
lor ta concurs pe lingă sportivele 
noastre fruntașe, sau poate, chiar în 
locul unora dintre ele (și aceasta nu 
pentru că gimnastele care au con
curat n-ar fi cele mai bune la ora 
actuală), ar fi contribuit la lărgirea 
experienței de concurs a cadrelor 
noastre de rezervă și la verificarea 
pregătirii tor.

*
Gimnastele noastre fruntașe ne-au 

reprezentat cu cinste Și ne-au dat 
un plus de încredere în comportarea 
lor, la un nivel superior, la „Cupa 
Europei". Sonia lovan și Elena Leuș
teanu au strălucit din nou, dar nu 
au rămas mai prejos nici Elena Ni
culescu, Emilia Liță (dacă n-ar fi 
căzut la bîrnă, s-ar fi clasat printre 
primele) sau Utte Poreceanu. Doar 
Atenasia Zîmbreșteanu s-a prezentat 
maj stab, sub așteptări. Gimnastei

Hanna
Cehoslovacă, 

de perspectivă 
R P. Ungară, 

U.R.S.S., Grefei 
etc.). Credem

romîne, care și-au schimbat de curînd 
aproape toate exercițiile liber alese, 
an introdus încă din acest concurs 
multe elemente noi în exerciții. In 
această privință a excelat în special 
Elena Leușteanu, care a executat cu 
mult curaj mișcări noi Ia bîrnă și ia 
sol. Trebuie să arătăm, însă, că unele 
exerciții mai cer și alte elemente și 
combinații noi (de ex. -„bîrnă' 
„solul" Soniei lovan, 
Elenei Leușteanu etc).

i“ și
„paralelele" 
Noile exer

ciții mai trebuie exersate, pentru că, 
siguranța și precizia nu sînt încă 

această privință avem de 
la gimnastele sovietice, 
de exercițiile sportivelor 
văzut și la alte gimnas- 
și combinații originale și

perfecte. In 
învățat de

In afară 
noastre, am 
te elemente 
valoroase. De exemplu la paralele: 
roate înainte cu întoarcere pe bara 

efectuată de Cminalova 
„urcarea" Uttel Starcke 

„coborîrea" polonezei

de sus, 
(R.S.C.), 
(R.D.G.) sau 
Erika Mandra.

Toate acestea arată că în dezvol
tarea gimnasticii feminine un loc im
portant îl ocupă îngreunarea conti
nuă a exercîțiilor, îmbogățirea lor 
permanentă cu elemente cit mai gre
le și originale, incluse în combinații, 
în „linii" de mare valoare. Folosirea 
elementelor de gimnastică artistică 
(atît a celor grele, cît și a celor de 
legătură) la bîrnă și Ia sol, îmbina
rea lor armonioasă cu mișcările acro
batice, rămîne și pe mai departe un 
principiu de bază în alcătuirea exer- 
cîțiilor gimnastelor. La paralele „zbo
rurile" fără sprijin, elementele grele

Astă-seară, începînd de la ora 19,30 
▼a avea loc prima reuniune organizată 
de clubul sportiv Victoria. Se vor dis
puta 12 meciuri de juniori și seniori. 
Competiția se desfășoară 
notoriu, în două etape, pe 
cepălori, avansați și boxeri 
care sportivă.

Inițiativa clubului sportiv 
este lăudabilă, ținînd seama 
ncază numeroși boxeri tineri, 
sportivi cu clasificare. La 
competiției clubul sau asociația sportivă 
care va întruni cel mai mare număr de 
puncte va primi „Cupa Victoria”. Reuniu
nile se vor disputa pe stadionul Victoria.

meciuri de juniori și 
sistem elimi- 

grupe : în- 
cu clasifi-

Victoria 
că angrc- 
preeum și 
terminarea

i

SCHIFFNER, antrenor 
reprezentativei R.D.G. : 
fost admirabili ! Să cu- 
III — cu numai trei

numai cuvinte de laudă. Sini 
combativi, excelent pregătiți. Ei 
rită din plin succesul total pe 
l-au obținut". ■ (.• ■ .

IURII MELEHOV (U.R.S.S.), cîștigă- 
torul celei de a XlV-a ediții a „Cursei 
Păcii" : „Echipa noastră trăiește clipe 
de mare bucurie. Am adus patriei 
noastre dragi victorii prețioase și sîn- 
tem mulțumiți că, ne putem minări 
cu aceasta. Pe prti&țenii piei,. cicliștii 
romini, i-am felicitaă personal. Le do-

anul, la 
ediții a

NAUM

în campionatul feminin

4-3 (2-0) I!

* >

Intîlnirea București—Șojia

Rotaru.
Maria

(Urmare din pag. 1)

Iată echipa de înot a Bucureștiului 
pe probe : FEMININ. 100 rn liber ; 
Cristina Balaban, Măriuca 
400 m liber: Anca Trohani,
Ciogolea. 100 și 200 m bras : Sanda 
Iordan, Florentina Rambosec. 
fluture : Nicoleta Gordin-Ștefănescu, 
M. Rotaru. 100 m spate : Henriette 
Țincoca, A. Trohani. MASCULIN. 100 
m liber: Gavril Blajec, N. Firoiu. 
400 m liber: Șt. Kroner, Șt Ionescu. 
100 și 200 m bras : Al. Schmaltzer, 
P. Chețan. 100 și 200 m fluture: Al. 
Popescu, V. Budai. 100 m spate: D. 
Caminschi,

Sărituri: 
Rotman.

Polo: P. 
Firoiu, C. 
V. Țăranu, 
lescu, R. 
siliu, B.

In afară de concurs vor mai con
cura o serie de înotători și înotătoare 
din provincie, invitați de federația de 
specialitate

Delegația oaspeților alcătuită din 43 
persoane, cuprinde 25 de înotători 
(16 băieți și 9 fete), 11 jucători de 
polo, doi săritori, conducători, antre
nori.
. Cele două jocuri de polo vor fi 
«rbitrate de ./ragai din JțP.

L. Berea.
Gheorghe

100 m

Banu, Avram

Chețan, D.
Marinescu,
I. Alexandrescu, C. Mărcu- 
Ionescu, I. Popa, C. Va- 

Mihăilescu.

I. Sandu, N. 
C. Chirvăsuță,

Ungară. Iată, acum, programul celor 
două zile de, cancurs :

ASTAZI (de la ora 17): 100 m liber 
(m), 200 tn ‘Jzas <(f),i 200 m fluture 
(m), 400 m liber (f), 100 m bras (m), 
200 m spate ' (nr), ’ 100 m fluture (f), 
4x100 m liber (I), 4x100 m mixt (m), 
SĂRITURI (iinpuse). POLO: Bucu
rești (tineret) -S Sofia . 
MIINE (de la ora 17); 400 m liber 
(m), 100 m spate (m), 100

(tineret).

Ia Brașov: Tractorul- 
i TimișoaraMare surpriză

PROGRESUL BUCUREȘTI—ȘTUNTA 
BUCUREȘTI 3—3 (2—2). Cele două 
echipe și-au disputat cu ihtiltă 'ardoare 
punctele puse în joc. Campioanele au 
avut un start mai puternic șr, îh min. 
12, tabela dc marcaj indica scorul de 
2—0 în favoarea lor; Carolina Cîrli- 
geanu (min. 6) surprinsese pe picior 
greșit întreaga apărare adversă, înscriind 
din săritură peste blocaj (!), iar 6 mi
nute mai tîrziu, tot ea a avut o acțiune 
personală terminată cu un 7 metri, trans
format impârabil de... Irina Hector A- 
cest ,,(luș reCe’4 ă avut darul să trezeas
că din amorțeală echipa Progresul și, 
într-un moment cînd Aurora Leonte era 
eliminată pentru două minute, Pictorița 
Dumitrescu reduce din handicap cu lar
gul concurs al Irinei. Hector (min. 13). 
Tot K. Dumitrescu marchează printr-un 
splendid ...șurub“ (min. 16), dar arbi
trul P. Sidea anulează golul în mod 
surprinzător. In ultimul minut al re
prizei însă el a acordat Progresului un 
7 metri (transformat de aceeași V. Du
mitrescu) și (‘ele două ' forplății s-au 
aflat din nou la egaiitate,-

După pauză. iui|iativ3r â aparținut 
mai mult handbalistelor de la Progresul, 
dar atiicțirile lor s-au oprit cu regulari
tate în fața apărării adverse, care în 
frunte cu Irina Hector s-a comportat a- 
proape fără greșeală. Totuși, din nou 
V. Dumitrescu scapă pe un contraatac 
(min. 27), aducînd pentru prima oară 
conducerea echipei sale : 3—2. In supe
rioritate numerică. A. Lcopte a fost iar

eliminată, Progresul a atacat cu multă 
ardoare în minutele care au urmat. Cînd 
nimeni nu se mai aștepta la o schimbare 
a situației, un șut fericit al Aurorei 
Leonte (min. 37) a fjăsit un culoar li
ber, oprindu-se 
Liliana liorcea : 
mai fost 
V. Sidea 
pari.

în poarta apărată de 
scor 3—3, care nu a 

Ia sfîrșit. 
cu mici scă-

modificat pînă 
(Buc.) a condus

A. VAS1L1U

SIBIU —RAPID BUCUREȘTI

Reprezentanta noastră Elena Niculescu 
s-a comportat bine la campionatele in
ternaționale. lat-o în timpul valorosului 
ei exercițiu la sol.

■ m bras
(i), 100 m liber (f), 200 m bras (m),
100 m spate< (f), 100 m fluture (m),
4 x 200 m liber
(f). SĂRITURI, (liber alese); Polo: a 
doua întîlnire București (tineret) — 
Sofia (tineret). ■ , ,
_ ______________; ,7 , y

D nănțo—Rap d 9-0 (2 0, 3 0, 2-0, 2 0) 
in campionatul de polo

(m). t x 100 m mixt

C.S.M.
2—3 (0—-2). Victorie meritată a echi
pei bucurcștene, care a fost superioară 
din punct de vedere tehnic. Echipa lo
cală a greșit plimbînd pica mult min
gea fără să încerce poarta (a tras 4 șu
turi în tot meciul 1). Au înscris: Boțan 
2, lioian pentru Rapid și Dobre, IFaltzer 
pentru C.S.M. S-au remarcat: Constantine- 
seu, lledeșju, Boțan, Dumitrescu (Rapid) 
și Dobre, Țhei! (C.S.M.) (1. lonescu- 
corcsp.). " 1

TRACTORUL BRAȘOV—ȘTIINȚA TI
MIȘOARA. 4—3 (2—0)1 Victorie sur- 
prțnzăloarc, dar pe deplin meritată. Lo
calnicele au axul, iu _permanență iniția
tiva, eonducind cu 2—0 și 4—1. Par
tida ă fost umbrită de o scrie de inci
dente petrecute în ultimul minut (Știința 
forța egațarea), cînd arbitrul A. Gruianu 
(Ploiești) a fost nevoit să elimine de pe 
teren 5 jucătoare ( !): Neaco, Melinte, Pri
ester de la Tractorul și Ștef, Heinz de la 
Știința Au marcat: Melinte, Neaco, Frantz 
și Brendorfer pentru gazde și Reipp 3 pen
tru studente. De notat că Ștef (la 0—0) 
și Melinte (la 2—0) au ratat cîte un 
7 metri (C. Gruia-Coresp. rcg.)

executate cu cursivitate, fără opriri 
(Elena Leușteanu, Utte Poreceanu șl 
altele mai au de lucrat la acest ca
pitol) sînt pe primul plan, tar ta 
sărituri predomină .stîndul pe mîini" 
Și roțile laterale, în diferite variante.

In orientarea actuală a gimnasticii 
feminine se acordă o foarte marc 
importanță expresivității șj grației îr 
execuție, precum și găsirii unui sti 
propriu fiecărei gimnaste la toate 
aparatele. Stilul exercițiului trebuii 
să fie în concordanță deplină cu caii 
tățile și cu particularitățile fizice a!< 
gimnastei respective.

In concluzie, o constatare îtnbucu 
rătoare; putem afirma că, gimnaste 
le noastre fruntașe s-au încadrat îi 
cerin'ele progresului gimnastici 
feminine. Ci'noscîndu-le calitățile 
sîntem siguri că ele nu se vor cu'c< 
pe lauri și vor lucra în continuar 
cu aceeași sîrguință care le-a consa 
craț. Ele nu trebuie să uite că 1> 
„Cupa Europei" vor avea de apăra 
locurile fruntașe ocupate în fiecar 
ediție I

JLDIKO RUSSU Ș1RIANU

Joi seara, bazinul de la Flpreasca 
găzduit meciul dintre echipele bucu-a găzduit meciul dintre echipele bueu- 

reștene Dinamo și Rapid, contînd pen
tru etapa a . IV-a a campionatului 
republican. .Dinamov.ișțîi au cîștigat 
la un scor (9-0) care ne scutește de 
comentarii! Au, marcat Kroner (4), Al. 
Popescu (2), ț'Mihăilcscu (2) și Bă
diță. A arbitrat bine Gh. Dumitru 
XBuc.). gjjiatno ^Frajijă, Bădița. Za-

han, Blajec, Kroner, Al. Popescu. Mi- 
hăilescu. Rapid : Mureșann. Varlaam. 
Țăranu, Paraschivescu, Mocanii, Popa, 
Vayliu, Opriș. Pop.

lata celelalte jocuri ale etapei care 
se dispută mîine : C.C.A. — I.C. Ai 
rad (bazinul Floreasca, ora 12) ; Ști
ința Cluj' — C.S. Oradea, C.S. Mure
șul Tg. Mureș — Progresul Bucu-

MUREȘUL TG. MUREȘ—C.S.M. ME- 
BIAS 6—5.(3—2). Localnicele au mun
cit mult pentru a obține victoria. Echipa 
din Mediaș a dat o replică puternică, 
ratînd egala rea în . ultimele secunde, cînd 
Ziegler a tras în bară. Au înscris: Că- 
lineanu 2, lucze 2, K. Covrig, Ilegeduș 
pentru Mureșul și Szekelv 2, Ziegler 2, 
Eilhardt pentru C.S.M. Bun arbitrajul 
lui I7. Pelenghian (line.). (V. Kadar — 
coresp.)

C.S. ORADEA—C.S.S. BANATUL TI- 
MJSQAJU l-o IQ-lj.

I» Cupa Speranțelor’
O serie de valoroși tenismani t 

neri din Capitală vor lua parte miir 
la prima competiție organizată j 
noile terenuri ale clubului Științ 
din str. Dr. Staicovici 44 (lingă ștrai 
dul Izvor). Concursul este dotat < 
„Cupa Speranțelor" și se va bucu 
de participarea tinerilor jucători 
cluburilor și asociațiilor sportr 
bucureșțepe.



Concluzii după meciul 
de la Ankara

O dată cu meciurile de la Ankara 
ți București, vacanța — prelungită 
— a reprezentativelor noastre de 
fotbal a luat sfîrșit. Au fost primele 
partide internaționale după cele cu 
Cehoslovacia din cadrul „Cupei Euro
pei" interțări. In acest răstimp au 
fost luate o serie de măsuri menite 
să ducă la îmbunătățirea calității 
fotbalului nostru, la redresarea lui 
pe plan internațional. Eficiența aces
tor măsuri s-a văzut în primul rînd 
în cursul campionatului, cînd numă
rul meciurilor bune a fost mai mare 
față de trecut. Desigur, faptul că o 
serie de echipe au fost în formă, a 
ușurat munca selecționerilor și antre
norilor reprezentativei noastre.

O ECHIPA OMOGENA

De data asta echipa R. P. Romîne 
a fost alcătuită nu numai pe crite
riul formei arătate de jucători in cam
pionat, ci și pe baza urmăririi aten
te a acestor sportivi care au fost 
verificați și in alte partide interna
ționale în perioada de pregătire 
(exemplu: meciul de la Budapesta). 
Și astfel, au îmbrăcat tricoul națio
nal cei trei fundași ai Rapidului 
(Greavu, Motroc, Macri) care în me
ciurile returului s-au dovedit greu de 
trecut. Ei au confirmat la Ankara 
încrederea acordată. Pentru a 
se păstra omogenitatea formației, 
mijlocașii au fost cei de Ia C-C-A. 
(Jenei, Bone), amîndoi nu numai buni 
tehnicieni și clarvăzători ai jocului, 
dar și cei mai în formă mijlocași la 
ora actuală. Și în atac cei șase jucă
tori folosiți (Hașotj — Oaidă, Cons
tantin, Dridea, Seredai, Tătarii) au 
fost selecționați după același criteriu. 
După cum s-a văzut, cvintetul ofen
siv a acționat destul de bine și de 
clar, în special după marcarea golu
lui victorios. Nu trebuie să-l uităm 
Pe Voinescu. Prin forma sa constant 
bună și prin experiența sa bogată, 
el a contribuit și le coordonarea 
acțiunilor fundașilor săi.

De aici, o primă concluzie: selec
ționarea jucătorilor pe criteriul „cel 
mai în formă de-a lungul campiona
tului* combinat cu acela al păstrării 
omogenității, și-a arătat roadele.

O a doua concluzie care se impune 
este aceea că, aplicînd acest criteriu 
și în privința rezervelor echipei, aces
tea pot lua locul oricărui titular. Așa 
■ fost cazul lui Oaidă, care l-a înlo
cuit cu succes pe Hașoti. In rîndul 
fotbaliștilor prezenți Ia Ankara se 
aflau și alți jucători de valoare 
(frații Nunweiiler, Țîrcovnicu, I. 
lonescu etc.), în formă și ei, și care 
Introduși in echipă puteau da un 
randament egal cu cel ai titularilor.

APARAREA MAI BUNA DECIT 
ATACUL

Poate și datorită faptului că era 
alcătuită diin jucători de la numai 

Meciul R. P. Polonă—U. R. S. S. în fruntea 
programului concursului PRONOSPORT de mîine

Programul concursului Pronosport de 
mîine programează următoarele întîl- 
niri de fotbal:

r. r.p. Polonă - U.R.S.S.
II. C.C.A. - U.T.A. (cat. A).
III. Dlnamo Bacău — Steagul roșu 

(cat. A).
IV. C.S.M.S. Iași - Progresul (cat. A).
V. Știința Cluj - Petrolul (cat. A).
VI. Farul - Știința Timiș, (cat. A).
VII. Rapid - Minerul (cat. A).
VIII. Dinamo Suceava - Metalul Tir- 

goviște (cat. B).
IX. St. roșie Bacău - Dinamo Galați 

(cat. B).
X. C.F.R. Roșiori - Dinamo Obor 

(cat. B).
XI. Gloria Bistrița — C.S.M. Bala Mare 

(cat. B).
xn. C.S.M. Reșița - C.F.R. Timișoara 

(cat. B).
„Capul de afiș" îl constituie întîl- 

nirea amicală internațională de fot
bal dintre reprezentativele Poloniei și 
Uniunii Sovietice.

Un meci deosebit de atractiv este 
acela dintre fruntașa, clasamentului, 
C.C.A., și formația textiliștilor ară- 
dani. Nu mai puțin interesante sînt 
partidele de «alegoria A care angre
nează în întrecere echipele de la peri
feria clasamentului. Astfel, formația 
ieșeană G,SJVț._Ș. primește vizita echi

două echipe (trei de la C.C.A. și 
trei de la Rapid), apărarea s-a do
vedit în meciul de Ia Ankara supe
rioară atacului formației noastre re
prezentative. Acțiunile de apărare a« 
reușit mai bine: închiderea jocului, 
apărarea aglomerată cu ieșirea ime
diată la contraatac, jocul în scară — 
au fost aplicate destul de corect. 
In același timp, apărarea a contri
buit în mare măsură la inițierea 
atacurilor și contraatacurilor noas
tre, printre care și acela care a 
adus golul victoriei. De multe ori. 
mijlocașii se interpuneau alternativ 
în linia de atac și luau parte chiar 
la acțiunile de finalizare. Jenei, de 
pildă, a participat la acțiunea din 
care am marcat.

Cvintetul nostru ofensiv a dat sa
tisfacție mai mult în faza de Inițiere 
a atacurilor și în treimea de mijloc. 
In schimb, finalizarea acțiunilor, după 
cum remarca și antrenorul federal 
Gh. Popescu, este încă necorespun
zătoare, ritmul încetinindu-se în apro
pierea porții adverse. Aceasta, pentru 
că o serie de mijloace tactice care 
se cer folosite în faza de finalizare 
nu sînt încă suficient de bine însu
șite (cum ar fi de pildă pasa în 
triunghi, care este puțin folosită și 
în meciurile de campionat). O altă 
cauză care face ca atacurile să nu 
fie încheiate la fel de frumos cum 
au fost concepute (desfășurarea com
binațiilor și ultima pasă trebuie să 
fie foarte precise), este aceea că 
într-un ritm viu jucătorii nu au o 
tehnică corespunzătoare. Se ridică 
deci din nou problema pregătirii teh
nice a fotbaliștilor noștri la cluburi, 
fapt care (cu toate îmbunătățirile) 
s-a făcut resimțit și în meciul de la 
Ankara. Execuția procedeelor și a 
elementelor tehnice trebuie îmbunătă
țită atît ca varietate, cît și ca pre
cizie. Fără îndoială, remedierea aces
tor lipsuri cere un timp mai îndelun
gat de pregătire, în care fotbaliștii 
trebuie să repete cu stăruință aceste 
execuții.

Cu toate că — în general — apă
rarea a dat satisfacție, jucătorii 
acestui compartiment (ne referim în 
special Ia cei trei fundași) trebuie 
să dea și ei atenția cuvenită pregă
tirii lor tehnice. In special în ceea 
ce privește atacul la om. De pildă, 
multe încercări ale lui Greavu de 
a-1 deposeda de balon „prin alune
care' pe Zeynel nu au fost corecte, 
tar arbitrul D. Rumtanțev i-a sancțio
nat de multe ori pe apărătorii noștri 
cu lovituri libere.

tată cîteva constatări pe marginea 
meciului de la Ankara, de care con
siderăm că trebuie să se țină seama 
în viitor.

MIRCEA TUDORAN

pei Progresul și de rezultatul acestui 
meci depinde în mare' măsură' rămî- 
nCrea sau retrogradarea din prima ca
tegorie a formației-gazdă. 1 1

Importantă este ș.t partida de la 
Constanța, unde Farul primește vizita 
studenților timișoreni ’ care de asemeni 
luptă pentru evitarea locurilor codașe 
ale clasamentului.

în sfîrșit, la București, Minerul va 
căuta să obțină un rezultat cît mai 
bun. Dintre meciurile de categoria B, 
liderul seriei I — Metalul Tîrgoviște — 
are o misiune dificilă la Suceava, ca 
și a doua clasată, Dinamo Galați, 
care joacă tot în deplasare, la Bacău, 
cu Steaua roșie. In seria a IlI-a, li
derul C.S.M. Baia Mare joacă și el 
în deplasare, la Bistrița, unde nu are 
o misiune ușoară.

Participanții la Pronosport mai au 
la dispoziție doar ziua de astăzi cînd 
pot depune buletinele la toate agen
țiile Loto-Pronosport.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 22

— Etapa din 28 mai 1961. —I

Categoria A
ETAPA DE MÎINE COMENTATĂ

DE ANTRENORUL FEDERAL C. BRAUN
In legătură cu etapa de mîine a 

campionatului categoriei A am solici
tat părerea antrenorului federal 0. 
Braun. Iată succintul său comentariu:

®u cît ne apropiem de sfîrșitul re
turului, cu atît mai interesantă de
vine întrecerea pentru primele locuri 
și pentru evitarea retrogradării. Un 
plus de atracție îl exercită faptul că 
echipele clasate în coada clasamen
tului, dovedind o formă ascendentă, 
au obținut în ultimul timp rezultate 
valoroase. Ceea ce ne interesează mai 
mult e faptul că aceste rezultate au 
fost obținute în urma unor meciuri 
de calitate, în care „codașele" au ju
cat de la egal la egal sau chiar mai 
bine decît fruntașele, cum a fost ca
zul echipelor Progresul, Știința Timi
șoara și G.S.M.S., care — deși a pier
dut acum două duminici în fața lui 
Dinamo București, — totuși s-a com
portat foarte bine.

In etapa de mîine, patru dintre 
echipele amenințate cu retrogradarea 
își dispută șansele în meciuri directe. 
Este vorba de întîlnirile C.S.M.S.

DINAMO OBOR - ACADEMIA MILITARĂ 1-1 (0-0). - Cele două 
echipe au trecut, pe rînd, pe lingă victorie. Dinamo Obor la începutul 
jocului, cînd a ratat ocazii bune prin Bukbssy, Tiron fi Niculescu; Acade
mia Militară in partea a doua a meciului, cind a deschis scorul in min. 
74 prin Pirvuleț după ce ratase o altă ocazie prin Popescu. La 1—0, Aca
demia Militară s-a retras in mod inexplicabil în apărare ți dinamoviștii 
au atacat mult, egalînd scorul in min. 84 prin Niculescu. — In foto
grafie, un aspect din acest meci.

Dinamo București debutează azi in turneul 
internațional de fotbal de la New York

(Urmare din pag. 1) 

ne permită și puțin joc cu balonul, 
deoarece în parcurile publice fotbalul 
nu este permis.

Miercuri seară am asistat la des
chiderea turneului. Echipa turcă 
Beșiktaș a repurtat o frumoasă vic
torie cu 3—1 (1—0) asupra echipei 
din Karlsruhe. In acest joc, Beșiktaș 
a avut trei oameni excepționali: por
tarul Varol, mijlocașul dreapta Mus
tafa — care a jucat duminică împo
triva noastră la Ankara — și centrul 
atacant Senol — pe care l-am văzut 
în meciul cu echipa noastră B și 
care a marcat toate trei golurile (min.

I. R.P. Ungară - Tara Galilor
II. Rapid — Hajduk Spilt 
Bl. Minerul - C.C.A.
IV. Progresul — Corvinul
V. Știința Timișoara - Steagul roșu 
VI Petrolul - U.T.A.
VII. Dinamo Bacău — C.S.M.S,
VIU. C.S.M. Cluj - C.S.M. Bala Mare
IX. Foresta Fălticeni — Rapid Focșani
X. Chimia Făgăraș — Metalul Buc.
XI. Recolta Cărei — Jiul
XII. C.F.R. Timișoara — C.S. Oradea.

MARȚI, ULTIMA ZI
LA CONCURSUL PRONOEXPRES!

Ultimul concurs Pronoexpres a fost 
darnic în premii. In total, s-au înre
gistrat peste 7.000 de premii. La ca
tegoria a Il.a, cele 5 formații cîști- 
gătoare au primit cîte 17.014 lei fie
care. Premii mari vă așteaptă și la 
concursul de miercuri 24 mai cu con
diția ca să fiți _ prezenți la el cu cît 
mai multe buletine. Nu uitați că, da
torită perseverenței, participantul Carp 
Aurel din Iași și-a înscris din nou 
numele pe lista marilor premiati la 
Pronoexpres.

Rubrica redactată de I. S. Loto-
Pronosport,

Iași—Progresul și Farul—Știința Timi
șoara. In special prima partidă pro
mite un joc de bună factură tehnică. 
O eventuală înfringere a echipelor 
gazdă ar pecetlui soarta acestora...

Jocul cel mal interesant este totuși 
cel de la București unde G.<1A, va 
primi replica formației 0. T. Arad. 
@ele două echipe sfiit capabile să 
furnizeze un joc de calitate și să sa
tisfacă așteptările «‘genților specta
tori bncureșteni. In acest meci 
®. 9. A. are în fața et cri mai greu 
„hop" în cursa pentru titlu, înainte 
de partida decisivă cu Dinamo Bucu
rești. In celălalt meci din ©apitală, 
Rapid va trebui să confirme forma 
bună din ultimele meciuri, iar Mine
rul să dovedească că succesul de la 
Arad din meciul cu U.TA M a fost 
întîmplător.

întîlnirile Știința Sluj—Petrolul și 
Dinamo Bacău—Steagul roșu uînt des
chise oricărui rezultat. In aceste 
jocuri avantajul terenului este com
pensat de experiența formațiilor oaspe.

17, 48 și 88). Pentru Karfanihe a în
scris Spaeth (min- 55). Jocul a fost 
excepțional de rapid, tadlrjM, chiar 
foarte dur, spre_. delectarea celor 
peste 10.000 de spectatori, obișnuiți 
cu sporturile americane dure. Ambele 
echipe au acum jucători accidentați. 
In echipa Karlsruhe joacă doi cu- 
noscuți internaționali -. mijlocașul 
Szymamak și intend Herrmann. In 
prima repriză turcii au fost mai buni, 
în a doua vestgennanii au atacat mai 
mult și au forțat egalarea, dar golul 
din nrin. 88 a pus capăt luptei. 
In legătură cu arbitrajul este de sub
liniat tendința arbitrilor americani de 
a conduce foarte larg. Miercuri seară 

. arbitrul Rhodes n-a fluierat decît 19 
faulturi în total, deși au fost comise 
peste 50.

Echipa Dinamo, privită aici cu 
mult interes, joacă slmbătă după 
amiază, cu începere de la ora 16.30 
(ora locală) în compania cîștigă- 
toarei de anul trecut a turneului, 
echipa Bangu (Brazilia). Am stat de 
vorbă cu antrenorul brazilienilor, 
Yustrich, care mi-a declarat că echipa 
sa este în formă bună și că e decisă 
să păstreze trofeul și anul acesta. 
De notat că printre virtuoșii jucători 
ai lui Bangu se silă și apărătorul 
Zozimo, care a făcut parte din echipa 
campioană a lumii. Dinamo s-a fixat 
numai asupra apărării; Cozma — 
Popa, Nunweiiler III, Iran — Alexan
dru, Nunweiiler IV. Pentru înaintare 
se va alege una din formulele: 
Anghel — Varga — Ene II — 
Țîrcovnicu — David mu Ene II
— Varga — Eftimie — Țîrcovnicu
— Anghel. L* Ședința tehnică 
s-a stabilit că nu este per
misă înlocuirea jucătorilor de cîmp. 
Se poate schimba numai portarul, o 
singură dată într-un Joc. în deschi
dere se înîlnesc Concordia Montreal 
și Americans New York.

Programul în continuare este urmă
torul: miercuri 24 mai Bangu-Karls- 
ruhe, iar sîmbătă 30 mai Dinamo — 
Americans New Yorit (la ora 14.30) 

I și Bangu — Beșiktaș (ora 16.30).

Pregătiri, formații 
pentru etapa a XXÎI-a

MINERUL LUPENI A JUCAT JOI 
LA DEVA în compania formației 
Minerul din localitate. Oaspeții au 
cîștigat cu 2—0 (1—0) prin golurile 
înscrise de Nisipeanu și Sima II. 
Minerul Lupeni va utiliza duminică 
formația : Mihafache — Stenciu, Co- 
man, Dan II — Mihăilă, Mihaly — 
Nisipeanu, Grigore. Szoke, Turcan, 
Creiniceanu. (I. Simion — coresp.).

C.C.A. VA ALINIA DUMINICA for. 
mația de bază : Voinescu — Zavoda 
II, Apolzan, Ivănescu — Jenei, Bone
— Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Raksi, Tătaru. Joi, C.C.A. s 
jucat cu Zenit: 10—0 (5—0).

RAPID S-A ANTRENAT JOI, în 
3 reprize, cu Electronica, Metalul 
(juniori) și Industria Bumbacului. 
Feroviarii vor alinia în meciul cu 
Minerul formația ; Dungu — Greavu, 
Motroc, Macri — Langa, Neacșu — 
Copil, Ozon, Ionescu, Georgescu. 
Văcarii.

U.T.A. a renunțat la meciul amical 
de ieri, cu Bumbacul, deoarece are 
indisponibilități în formație (Mețcas 
și Șeres accidentați, Petschowski 
obosit). Din același motiv nu și-a 
putut alcătui încă formația pentru 
mîine.

DOUA INDISPONIBILITĂȚI la 
Dinamo Bacău: Gram și Ciripoi,
ambii accidentați. Vor fi înlocuiți cu 
Filip și Radulescu. Se anunță rein
trarea lui Stoica.

IN MECIUL CU PROGRESUL, 
C.S.M.S. va alinia formația : Ursi- 
che — Scarlat, Moțoc, Dragomirescu
— Alexandrescu, Don — Matei, Ava- 
silichioaie, Voica, Unguroiu, Dascălii. 
Rezerve: Florea, Foaie, Demien. (P. 
Codrea, coresp. reg.).

ULTIMUL ANTRENAMENT al Știin
ței Timișoara în vederea partidei de la 
Constanța a avut lo-c joi, în compania 
echipei A. S. T., de care a dispus cu 
9-2 (4-1) prin punctele marcate de Ma- 
nolache (4). Lereter (3) și Mițaru (2). 
Formația probabilă pentru jocul de la 
Constanța : Pain—Georgescu, Turcan.
Codreanu-Petescu. Tănase—Igna. R. La-* 
zăr, Manolache, Lereter. Mițaru (Al. 
Gross, coresp. reg.).

PROGRESUL S-A ANTRENAT JOI CU 
TREI ADVERSARI : cu juniorii proprii, 
eu Monetăria și Stela (cîte 30 minute 
cu fiecare). A jucat formația : Mîndru— 
Nedelcu, Caricas, Soare—Ionită. Știrbei-* 
Oaidă, Smărăndescu I, Voinea, Dinu- 
lescu, (Smărăndescu II), Mafteută (Di- 
nulescu). Duminică, la Iași, după toate 
probabilitățile va juca echipa de mai 
sus, dar cu Pașcanu mijlocaș stînga si 
cu Marin extrem stînga.

MARCU (Știința Cluj) A MARCAT 
PATRU GOLURI în partida de antre
nament de joi cu selecționata de tine
ret a orașului Cluj. Scorul de 6-2 (4-1) - 
cu care au cîștigat studenții - a fost 
completat de Petru Emil și Moldovan, 
respectiv Kiss și Fluieraș. Știința a fo-« 
losit echipa : Mogut (Nicoară)—Kromely. 
Georgescu, Costin—Petru Emil. Popescu-- 
Ivansuc, Marcu, Mateianu (Munteanul, 
Constantin (Suciu), Moidoveanu. (A. 
Dumitriu, coresp.).

LA CONSTANTA, meciul dintre Farul 
și Știința Timișoara stîrnește un interes, 
deosebit. în vederea acestei partide Io-- 
calnicii au susținut joi un meci de an
trenament în compania echipei regio
nale Avîntul. Scor •_ 9-1 (4-0). Au mar
cat : Olaru (3), Ciosescu (3). Moroianu (2); 
șl Sever. Formația pentru duminică • 
Ghibănescu—Buzea, Brinzei, Flonescu— 
Stancu, Bibere—Moroianu, Sever, Olaru,. 
Ciosescu, Vasilescu. Rezerve : Cata-. 
ramă, Danciu, Niculescu. (P. Enache, 
coresp. reg.).

PETROLUL PLOIEȘTI a susținut joi 
o partidă amicală cu Carpați Sinaia. 
Petroliștii au cîștigat cu 5-1 (3-0) prin, 
golurile înscrise de Dridea (2), Badea (2) 
și Babone. Iată formația probabilă pen-. 

. tru meciul cu Știința Cluj : Ionescu-* 
Cepolschi. Fronea, Florea—D. Munteanu,, 
Marin Marcel-Bontaș. Tabarcea. Dridea, 
Badea, Chirită. Rezerve : Sfetcu. Giurea 
si Babone. (I. Rădulescu, coresp.).

STEAGUL ROȘU își va definitiva, 
echipa la Bacău, unde a deplasat în
tregul lot. E probabil să reintre Mes 
zaros. Joi fotbaliștii din Brașov au fă
cut un antrenament ,,în familie". (C 
Gruia, coresp. reg.).

Reprogramări de jocuri 
în categoria A, B și Cupă

Federația noastră de specialitate a 
reprogramat o serie de jocuri res
tante, în modul următor:

Categoria A
Steagul roșu — Știința Cluj la 7. 

iunie
Știința Cluj — Rapid la 31 mai (la> 

28 mai Rapid va juca la București c» 
Haiduk Split).

Categoria B
C.F.R. Timișoara — Jiul Petrosa- 

ta 25 mai
Cupa R.P.R.
Arieșul Turda — Corvinul Hune

doara la 24 mai la Sibiu
Laminorul Roman — Penicilina, 

lași la 24 mai la Pașcani
Mureșul Tg. Mureș — St. roșu. 

Brașov la 24 mai la Mediaș.



Ft U E B't;

Cum au înțeles să-și jacă datoria 
unele comisii orășenești...

In zilele de 29 și 30 aprilie Fede 
raiția -de atletism a organizai în 30 
dc orașe din țara concursul prin, co
respondentă dotai cu „Cupa Primă
verii”. întrecerile s-au bucurat, în ge
neral, de mult succes înregistrîndu-se 
o participare numeroasă și o serie de 
rezultate valoroase, deși condițiile at
mosferice au fost nefavorabile. Putem 
remarca, în această privința,, rezulta
tele obținute la București, Timișoara, 
Oradea, Brașov, Cluj, Reșița, Turda, 
Constanta și Roman.

Dttpă 3 săptămîni de la terminarea 
întrecerilor am cerut F.R.A, să oe 
comunice clasamentul general al com- 
pe-biției. Spre mirarea noastră forul 
de atletism nu ne-a putut da situația 
completă a -competiției, pentru sim
plul motiv -că n-a reușit încă să în
tocmească clasamentele l Și aceasta 
pentru că comisiile orășenești de spe
cialitate din GalațL Uși, Suceava, 
Graiova„ Brăila, B. Mare, Cîmpidung

Juniorul M. Sțpirîd&n din Giurgiu 
(1,93 m la înălțime) se numără printre 
concurența întrecerii de pe sl&diwtul Ti
neretului.

Muscel si Rin. Vâlcea n-au găsit încă 
de cuviință(!?) să trimită ia Bucu
rești rezultatele întrecerilor organizate 
de ele. După părerea noastră este vor
ba de o lipsă totală de răspundere 
și o minimalizare a importanței aces
tei competiții.

Iată de ce F.R.A. va trebui- să ia 
măsuri cît mai grabnice l

R. Vil.

CONCURSURI... REZULTATE...

Cel mai buni atleti din tară vor fi 
prezenti astăzi și mâine pe stadionul 
Tineretului din Capitală, pentr,u a Xua 
parte la întrecerile importantului con
curs de primăvară pentru seniori id 
senioare. Dacă condițiile atmosferice 
vor fi „îngăduitoare", sintem convinși 
că atletii noștri fruntași vor fi ân mă
sură să realizeze o -serie de rezultate 
de o bună valoare.

BACAu : Pe stadionul „23 August'* 
din localitate a avut loc recent un 
concurs pentru juniori. Au luat parte 
peste 180 de concurenti. Câteva rezul

Campionatul R. P. R.

22 de echipe au mai rămas în cursa pentru titlu
S-a încheiat prima etapă a fazei in

terregionale din cadrul campionatului 
de popice pe echipe al B.P.R. Jumătate 
din cele 20 de formații feminine și 24 
masculine au fost eliminate^ iar restul 
continuă lupta pentru calificarea în ulti
mul act al competiției.

Actualele întreceri au fost deosebit 
de pasionante, unele dintre ele termi- 
nîndu-sc cu mari surprize. Astfel, cam- I 
pioana țării Olimpia Reșița a fost eli- | 
minată de C.S. Oradea, iar Unirea E. Z. 
Roman, Constructorul Pitești și forma
ția feminină Unirea Azuga, finaliste ale 
campionatului dc anul trecut, n-au reușit 
să treacă de prima etapă a fazei inter
regionale. întrecerile pentru cucerirea 
mult rîvnitului titlu continuă azi și 
mîine (turul etapei a 11-a) după urmă- . 
torul program: Feminin: Voința Ti mi- . 
șoara — Voința Cluj, Voința Craiova —- 
Rapid Buc., U. T. Arad — Voința 0- 
radea, Voința Țg. Mureș — I.T.B.„ Mi
nerul Iluedin — Voința Sibiu. Masculiji : 
Voința Tg. Mureș — C.S. Oradea. I.O.R. 
Buc. — Dinamo Craiova, Flacăra Cîm- 
pina — C.S.M Mediaș, C.F.R. .Sibiu — 
Petrolul Ploiești, Unirea Iași — Ind. 
Locală Baia Mare, Jiul Petroșani — Vo
ința Arad.

Prima etapă a scos 1a iveală două 
probleme negative și anume: 1. Corni-! 
sîa de specialitate a regiunii Cluj a 
creat echipei masculine Industria Sîr- 
mii posibilitatea să sc „califice” în pri-. 
' SPORTUL POPULAR
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tate • JUNIORI I ; lungime : E, Pece
tea teu 6,13 ; JUNIORI II : «0 m : St. 
‘Sârbu 10,5; 90 mg : B. Uragan 9,0; lun
gime : S. Stere 5,30; JUNIOARE I : 
100 m : C. Paveliuc 13.7 ; 200 m : C. 
Paveliuc 28,8; 80 mg : V. Bufanu 12,8; 
înălțime : A. Lascu - 1944 - 1,48; JU
NIOARE II : 60 m : V. Bufanu 8,6; 60 
mg : V. Bufanu 10,4): înă ținie : O. Dol- 
Ran-ciu — 14)47 — 1,43 m ! ; ’1-ungime ; I. 
Dolffanciu 4,85 î f A. ABOMÎNESEI. ce
re sp.).

BEIUȘ. Numeroși atleti din localita
te au participat la un reușit concurs : 
JUNIORI I .: 100 m : A. fcorza 11,8;
800 m : M. Pir tea 2:19,5; JUNIORI II : 
•80 m : B. Walter 10,3; lungime : B. 
Walter 5,24; JUNIOARE I : greutate : 
D. Ciceu 10,Q5 — rec. raional ; disc : 
D. Ciceu 28,51 — rec. raional ; suliță : 
F. Groza 25,85 (GH. SÂLAJAN, coresp.).

ARAD. Pe stadionul U.T.A. au avut 
loc întrecerile etapei orășenești a con
cursului republican de copii ; BĂIEȚI : 
60 m : C. Burtea 8,6; 500 m : Gh. Ar
delean u 1:26,6; înălțime : Gh. Radu 
1,45 ; FETE : 60 m : Ec. Varga 9,4 ;
înălțime : C. Fălcușan 1,30. (ȘT. IA- 
€OB, coresp.).

IAȘI. In localitate a avut loc tradi
ționala competiție de atletism „.Cupa 
lașului44. La întreceri avi luat parte 
reprezentativele regiunilor Iași (239 p), 
Bacău (195 p) și Dobrogea (194 p.).
Concursul s-a bucurat de un deosebit 
succes. Iată cele mai bune rezultate • 
BĂRBAȚI : 100 m ; R. Lăcătușu -
1942 — (I) 11,2 — rec. regional ; 200 m : 
O. Iamandi — 1342 — (I) 23,3 — rec. re
gional ; R. Zaharia — 194 » — (D) 23,4 ; 
400 m : D. Bă-dulescu — 1941 — (I) 52,1 
- rec. regional : 800 m : D. Radulescu 
1:58,8 - rec. regional ; L. Borcescu
(D) 2:00,0 ; C. Paghidas (B) 2:00,4: 1.500 
m : V. Florea (B) 4:06,4 : I. Buiachi
(D) 4:10,4; 3.000 m: V. Florea 8:54.0;
110 mg t S. Dohronăuteanu — 1942 — 
(I) 17,9 ; lungime : R. Lăcătușii 6,55 ;
I. Ciocan — 1942 — (D) 6,46 ; triplu : R. 
Lăcătușii 13,88; înălțime : Al. Merică 
(I) 1,90 ; N. Popa (D) 1,75; greutate :
Aid. Gagis (I) 13,90 — rec. regional ; 
suliță : P. Cercel (I) 50,45 ; FEMEI : 
100 m : Fc. Crețu - 1945 - (I) 12,9 - 
rec. regional ; 200 m : Ec. Crețu 27,6;
L. Păulet (B) 27,8; El. Croitorii - 1945 - 
(D) 27,9 ; 400 m : L. Păulet 61,9 ; 800 
m : L. Păulet 2:22,5; V. Cosa (D) 2:26.2; 
80 mg : El. C^oitoru (D) 13.1; P. Măr- 
gărifescu — 1945 — (D) 13,2 ; înălțime : 
S. Fantiru — 1945 — (I) 1.40 ; lungime ; 
A. La seu - 1944 - (B) 4,98: suliță : F. 
Ștefănescu - 1945 - (D) 34,38. (P. CO- 
DREA și C. ADUMITRESEI, coresp.).

HUNEDOARA. „Cupa Primăverii" : 
BĂRBAȚI : 100 m : D. Drăean 11,4;
200 mg : I. Ferencz 27,0 lungime : D. 
brăgan 6,72; ciocan : D. Greifenstein 
50,20 ; FEMEI : greutate : R. Baba 9.65; 
disc. E. Bințințean 31,90.
• Pe stadionul 23 August va avea loc 

mîine dimineață. începînd de la ora 9, 
etapa pe Capitală a concursului repu
blican de atletism pentru copii.
• BISTRIȚA. în cadrul fazei raionale 

a concursului republican pentru copii 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate : BAieți : 60 m : E. Lazăr 8,6 ; 
200 -m : A. Varga 29,0 4 lungime : Al. 
Doboș 4,50; înălțime : Em. Moldovan 
1,30 ; greutate (4 kg) : S. Ijak 10,47 ; 
F&TE : 60 m : D. stavăr 9,1 ; 800 m :
M. Raveca 52J» : înălțime : L. Mihailaș. 
(M. THELLMANN, coresp).
• CÎMPULUNG MUSCEL. Concurs

local : BĂIEȚI ; 200 m : C. Amzică (1945) 
24,8 ; 400 m : C. Amzică 55,4 ; lungime : 
Ad. Dumitriu (1946) 5,76 : A. Băcanu
(1945) 5,72 ; disc (1 kg) : f. Șerban (1945) 
41,06 ; FETE : lungime : R. Minea (1944) 
4,90 ; M. Vasiliu (1946) 4.84 ; greutate
(3 kg) : M. Vasiliu 10,52; disc : OI. Ca
taramă 47,31 ; El. Neacșu 31,12 ; suliță : 
El. Cataramă 30,30 ; M. Mitoi (1944) 30,11. 
(G. BĂDESCU. coresp.).
• CALAFAT. Faza raională a con

cursului republican de copii : BĂIEȚI : 
60 m : Gh. Cazacu 7,9 ; 200 m : AI. E- 
pingeac 28,6lungime : AL Epingeac 
4,80 ; greutate (4 kg) : FI. Dută 10,65 ; 
FETE : 60 m : IVI. Rîsnîță 8.6 ; 300 m : 
L. Stoenica 42.3. <M. CAKAULEANU,
coresp J.

ma etapă a fazei interregionale, deși nu 
avea dreptul, întrucît această formație 
se clasase pe locul 2 în campionatul o- 
rașului Turcia. Consecința : Echipa In
dustria Sîrmii a fost —• conform regu
lamentului ■— scoasă din eompetiție. Ad
versara ei, Voința Tg. Mureș, s-a cali
ficat fără a susține jocul din returul

f.TEIWIIS flEMASĂ;

C. S. M. Cluj s-a calificat pentru finala 
„Cupei Campionilor Europeni44

(Urmare din pag. 1)

ÎMlîlnit pe campionul Franței, Retbi ar fi 
putut termina învingător dacă nu s-ar 
fi grăbit, inexplicabil, să încheie cît 
mai repede acțiunile de atac. In fdul 
acesta el nu și-a pregătit suficient min
gea și a ratat foarte mult. In primul 
set, de pildă. Ilethi a condus -cu 16—12, 
a fost egalat la 18, și tocmai cînd s-ar 
fi cuvenit să fie mai atent, el s-a gră
bit și a... pierdut la 19. In setul trei 
campionul francez a condus cu 5—I. 
Retlii a cgala-t la 5, a hiat conducerea 
de mai multe uri. ultima oară cu 18—IL, 
dar a pierdut iarăși. In cel de a'I doilea 
meci, susținut în compania lui Clumles 
Dubouille, Re-tiri a jucat însă mai bine,

Știință Cluj - Lokomotiv Leipzig 20-0 (9-0)
CLUJ. 19 (prin telefon). Echipa de 

rugbi Lokomotiv Leipzig și-a început 
turneul în țara noastră jucînd joi la 
Cluj eu formația locală Știința. Cei 
peste 4090 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au asistat la un meci 
interesant și viu disputat în ciuda 
faptului eă Știința a obținut victoria 
cu 20—0 (9—0). Oaspeții au jucat plini

Pregătirile lotului R. P. R.

Miercuri la Giurgiu in meci de verificare 
cu Dinamo: 13—5

In cadrul pregătirilor pentru „Cupa 
Păcii*, lotul republican de mgbi s-a 
deplasat miercuri după-amiază la Giur
giu, unde a susținut un meci de veri
ficare în compania echipei Dinamo Bucu
rești.

Echipa lotului a făcut și de data a- 
ceasta un meci dc bună calitate. Majo
ritatea jucătorilor au manifestat o bună 
dispoziție. Motorul echipei l-au consti
tuit cele două aripi, Ciobănel și Strvu, 
ambii în mare formă, la fel ca și Pen
ei u, ale cărui intercalări derutante au 
pus deseori la grea încercare apărarea 
dinamovistă.

Meciul de la Giurgiu a relevat tot
odată existenta unei mai bune coeziuni 
și în compartimentul înaintării, în care 
cei mai activi au fost Mircea Iliescu? 
Al. Teofilovici, Mircea Rusu și I. 
Căpușan.

Echipa lotului a terminat învingătoare 
cu scorul dc 13—5. Realizatori : Ckiriac

SPORTURI NAUTICE

Mîine, pe lacul SnagOv

Tradiționala competiție 
nautica „Cupa C. C. A.“

După o serie de concursuri desfășu
rate în acest început dc sezon pe lacul 
Herăstrău, iată că și apele lacului Sna- 
gov vor găzdui o importantă corn petiție 
a canotorilor bucuicșteni. Este vorba de 
tradiționala „Cupa C.C.A.“, ajunsă la 
a treia ediție. Concursul va strînge Ia 
start o serie dintre cei mai buni mânui
tori ai padelei, pagaiei, ramei sau vâslei, 
întrecerile au loc mîine dimineață, încc- 
pînd de la ora 10, pe traseul obișnuit 
ou sosirea la „Malul tăiat”, la urmă
toarele probe : canoe — simplu și dublu 
(1000 m și 10.000 m), caiac — simplu, 
dublu și K4 (1000 ni și 10.000 m), 
caiac — simplu, dublu și ștafetă (500 
■m), solii f — simplu, 2 vîsle, 
4+1, 8+1 (1300 m).

primei etape ; 2. Spre surprinderea ge
nerală, de la startul confruntărilor au 
lipsit reprezentativele feminine ale re
giunilor Galați, Argeș, Iași, Bacău și 
Suceava. -Ce s-a întâmplat cu echipele 
feminine din aceste regiuni? Iată între
barea la care comisiile respective trebuie 
să răspundă urgent.

mult mai sigur șî a oblinut o victorie 
categorică.

De la oaspeți cel mai bine s-a prezen
tat Marcel Rmouh, care posedă toate 
loviturile și în special forhandul de atac. 
Ceilalți doi. Mică el llageruiucr și Cluar- i 
Ies l^ubonitle, eu toate efort urile făcute, j 
n-au reușit să faeă față sportivilor noștri, j 
mult mai tineri și mult mai bine pregă- ' 
t i-ț i .

Iată acum rcz-ullatele celor șase me- 
•ciiw-i ale acestei întîlniri : Negulescu-— 
illageuauer 2—0 ț!3, TI): Retlii—fta- 
rouk 1—2 (—19, 17, —-19); Cobîrzau— 
Dti.b oui lie 2—0 (11. 11); Ne g.ul es i \u— 
Barouh 2—0 (12, 13); Cobîrzau—11a- 
genauer 2—0 (11, 18); Rethi—D.ub<ouille 
2—0 (9, 14). 

de avînt dar n-au reușit să reziste 
studenților clujeni ale căror acțiuni 
spectaculoase la mină i-au derutat 
de multe ori. Cele 20 de puncte ale 
partidei au fost realizate din încer
cări : Cătănici 3, Grigoriu, H. Pop și 
Hagiu cite una și Hossu o transfor
mare.

VIOREL CACOVEANU — coresp.

(lovitură de picior căzută), Leonte (în
cercare transformată de Venciu) și Cio- 
bunel (încercare transformată tot de 
Penciu ).

In această întîlnire, colectivul de an
trenori care se ocupă cu pregătirea se- 
lecționabililor a folosit următorii jucă
tori: Penciu (Leonte) — Ciobănel, Cor- 
doș, IPusek, Sava — Ckiriac, Leonte 
(C. Siănescu) — Zlutoianu (M. Rusu), 
M. Rush (Graur), Iliescu (lordăchescu) 
— Mariitache, Preda — rPeofiIovici (Al. 
lonescu), Căpușan, Drobota.

T. STAMA

■IMimir
SI MB AT A

ATLETISM: stadionul Tineretului, 
de la ora 16 : concursul republican de 
primăvară al seniorilor

VOLEI : meciuri în cadrul campio
natelor republicane : sala Dinamo, la 
ora 17: Dinamo—Rapid (f) ; teren 
Progresul (în caz de ploaie în sala 
Dinamo), la ora 19 : C.C.A.—Progre
sul (m)

RUGBI: stadionul Tineretului IV, 
ora 17,45: Știința—I.T.B. („Cupa de 
vară") ; stadionul Tineretului II, ora 
16,45: Petrol-Chimie—Arhitectură (cam
pionatul de calificare)

POPICE : arena Cimentul, de la ora 
17 : I.O.R.—Dinamo Craiova (faza in
terregională a campionatului repu
blican)

NATAȚIE: bazinul Floreasca, de la 
ora 17: întîlnirea dintre echipele 
București—Sofia

CICLISM : faza a Il-a a -competiției 
de juniori „Cupa regiunilor" (Ploiești, 
Galați, Brașov, Banat, Cluj, Bucu
rești) : Șos. București—Urzieeni, km 
11,560, la ora 16,40 : contra cronometru 
pe echipe

FOTBAL: terenul Gloria, era 17: 
Metalul 23 August—C.F.R. Eleetropu- 
tere Craiova (categ. B)

BOX : stadionul Victoria (fost 
C.A.M.), de la ora 19,30: gală în 
competiția „Cupa Victoria".

ȘAH : sala Progresul, de la ora 17: 
semifinala campionatului republican 
pe echipe.

DUMINICA
ATLETISM, stadionul Tineretului, 

de la ora 8,30 : concursul republican 
de primăvară al seniorilor; stadionul 
23 August, de la ora 9: etapa pe Ca
pitală a concursului republican d.e 
copii.

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 17: intilnirea dintre echipele 
București—Sofia ; ora 12 : C.C.A.—I.C. 
Arad f*mp. renublican de poio)

VOLEI : meciuri în cadiul campio
natelor republicane: teren Dinamo 
(sau în sala Dinamo), ora 10: Dinamo 
—Știința Cluj (m); teren Sănătatea 
(sala Giulești) ora 12: Știința 
Galați—Petrolul Ploiești (m) ; teren 
Giulești (sala Giulești), ora 17 ; Rapid 
—Jiul Petroșani (m) ; sala Metalul 23 
August, de la ora 9,30; Sănătatea— 
Știința Cluj (f) și Progresul—Olimpia 
Brașov (f)

RUGBI : meciuri in cadrul „Cupei 
de vară" : teren Parcul Copilului, era 
10 : C.F.R. Grivița Roșie—Progresul ; 
stadionul Dinamo, ora 17,00 : Dinamo 
—C.C.A. ; campionatul de calificare : 
teren Parcul Copilului, ora 11,39 : 
C.F.R. Grivița Roșie II—S.N. Oltenița; 
stadionul Tineretului IV, ora 17,30 : 
Inst. Construcții—U.P.B.

întrecerile 
campionatului 

pe echipe
In sala Progresul din str. Lipscani 

continuă întrecerile semifinalei din 
Capitală a campionatului republican 
pe echipe. După cum se știe, primele 
două locuri în clasament asigură ca
lificarea pentru finala campionatului. 
Culegînd 13>/2 puncte din 18 posibile, 
echipa I.T.B.-ului pare să-și fi con
solidat șansele pentru calificare, deși 
in prima rundă a fost surprinzător 
„ținută" cu meci egal (3—3) de Voin
ța Brașov. In următoarele două me
ciuri, însă, liderii au obținut victorii 
la scor: 6—0 cu Progresul Alexadria 
și 4'/2—lJ/2 cu Statistica (Urseanu — 
Botez 0 T, Braunstein — Voiculescu 
*/2—’/2, L. Rădulescu — Stanciu 0 1 
etc ). Pe locul doi în clasament se 
află Voința Tg. Mureș cu 9 (1) din 
două meciuri. Statistica are 7 puncte, 
tot din două jocuri. Urmează: Voința- 
Brașov 5 p., Progresul Alexandria
'/2 (O P-

e O luptă foarte siringă se desfă
șoară în semifinala de la Oradea. 
Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în primele trei runde: Muncitorul 
Oradea — C.S.M. Cluj 4—2, Progre
sul București — Jiul Petroșani 4-2; 
Progresul — U.V. Arad 3jA—2%, 
C.S.M. — Jiul 6—0; Muncitorul — 
Jiul 4-2, U.V.A. - C.S.M. 4 2 (f. 
Ghișa — coresp. regional).

CICLISM : velodromul Dinamo, de 
la ora 1-0 : concursul inaugural al ac
tivității pe pistă ; Șos. București—Ur- 
zieeni, km 11,500, la ora 9,30 : cursă 
de 50 km cu placare în bloc (în ca
drul concursului „Cupa regiunilor"). 
Vor mal avea loc și alte curse pentru 
toate categoriile de alergători.

POPICE : arena Cimentul de la 
ora 8 : I.O.R.—Dinamo Craiova

FOTBAL : stadionul 23 August, ora 
15,30 : Rapid—Minerul Lupeni ; ora 
17,15 : C.C.A.—U. T. Arad (meciuri în 
campionatul categoriei A) ; stadionul 
Dinamo, ora 11,30 : Academia Mili
tară—Drubeta Tr. Severin (categ. B)

HANDBAL : meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane în „7“ : terenul 
Giulești, de la ora 10 : Știința—C.S.S. 
Banatul Timișoara (f) și Rapid—Trac
torul Brașov (f) ; terenul Dinamo, de 
la ora 16,15 : C.C.A.—Știința Buc. (m) 
și Dinamo—Rapid (m)

BOX : stadionul Victoria, de la 
ora 16: gală în competiția „Cupa 
Victoria".

ȘAH : sala Progresul, de la ora 9 : 
semifinala campionatului repul)|ica:i 
pe echipe.

TENIS: terenurile Știința (str. d<r. 
Staicoviei 44), de ta ora 9 : meciuri 
în cadrul competiției „Cupa speran
țelor",

IN ȚARA
MOTOCICLISM : Brașov : faza a 

IV-a a campionatului republican de mo- 
tocros

VOLEI: campionatele republicanei 
Sibiu : C.S.M.—C.P. București (f) ; 
Constanța : Farul—Metalul 23 August 
Buc. (f) ; Iași : Țesătura—C.S.M. Cluj 
(f); Timișoara : Știința—Victoria Buc. 
(m) ; Brașov : Tractorul—Farul C-ța 
(m)

RUGBI : campionatul republicani 
Petroșani; Știința—Rapid Buc. (res
tanță) ; meci internațional : Birlad 3 
Rulmentul—Lokomotiv Leipzig ; cam
pionatul de calificare : Tîrnăveni: 
Chimica—Minerul Lupeni

POLO : campionatul republican j 
Cluj : Știința—C.S. Oradea ; Tg. Mu
reș Mureșul—Progresul București

HANDBAL : campionatele republi
cane de handbal în „7“ : Timișoara: 
Știința—Progresul Buc. (f) ; Tehnome- 
tal—Voința Sibiu (na) ; Tg. Mureș: 
Mureșul—C.S. Oradea <f); Mediaș: 
C.S.M.-C.S.M. Sibiu țf); Teleajen: 
Petrolul—Știința Galați (m) ; Bacău : 
Dinamo—C.S.M.S. Iași (m) ; Oradea : 
Rapj.d—Dinamo Tg. Mureș (m); Cra
iova : Știința—Știința Petroșani țm) ; 
Brașov : Dinamo—Știința Timișoara 
(m) ; campionatul republican masculin 
în „11“ : Brașov : Dinamo—C.C.A. ; 
Sibiu : Voința—Voința^ighișoara ; Jim- 
bolia : Victoria—C.S.M. Reșița ; Făgă
raș : Chimia—Textila Cisnădie
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Miine va fi
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V. P.

Știați eă

I

Timișoara: 
speranță
In

Iată-l pe Iuri Mele- 
hov, faimosul ciclist so
vietic, intr-o companie 
cu totul neobișnuită. 
La Szczecin el a fost

pe teme nedorife

<

FILMELE ZILEI
Dinamo București: 

țărmuri îndepărtate
C.C.A. :

sfirșit
Dinamo

jos, spre
Rapid București : Dru- 

inalta socie-

.Bacău :
rai

Poveste ne-

Examinatorul
spectatori, tema co 
cursului nostru „Ci 
știe sport, cîștigă", est 
Complexul sportiv , 

Capitală 
de recreare 
vină concu- 
pe a,iei 
dv. ?
I —
Ionescu

U.T.A. :
terminată

Petrolul :
o stea

Steagul 
teii greșite

Știința Cluj: Poznașa
Minerul Lupeni: 

teci primejdioase
Progresul: Nopți
Știința 

doi bani
Farul:

funii
C.S.M.S.: 

prea tirziu
Corvinul:

tapă.

Alerg după

roșu : Soco-

Complexul i
August" din 
minunat loc 
și sport. Să 
renții I Așa, 
rog ... Numele

Spectatorul
numesc Ion _______
sînt reprezentantul tribu- 

-! nelor I și a I I-a-
Examinatorul — Vă 

mulțumesc. Dumneavoa
stră ?

Spectatorul II — Mă 
numesc Ion Popescu și

Mă 
si

30 de

sînt reprezentantul celor 
două peluze.

Galeria — Ha», pe- 
lu-za I Hai, pe-lu-za !

Examinatorul — Li
niște, vă rog î... După 
cum știți, Complexul 
sportiv „23 August" se 
întinde pe o suprafață de 
70 ha. întrebarea este 
următoarea : Ce supra
față ocupă terenurile de 
sport ?

Spectatorul I 
hectare.

Examinatorul — Răs
punsul .este ... exact !

Galeria — Hai, trl-
bu-na I Hai, tr.i-bu-na I

Examinatorul — Li
niște, vă rog !... Horti
cultorii acestui complex 
sportiv plantează în fie
care an circa 200.000 de 
flori. Dv. ați observat de
sigur, că pe coronamen
tul stadionului ,,23 Au
gust" . sînt zeci de plă
cuțe indicatoare cu de
numirea diferitor specii 
de flori și arbuști. Da- 
ți-ne un exemplu din a- 
cesf ierbar viu al stadio
nului.

Spectatorul II 
migdaluș Nana 
dalai pitic.

Examinatorul — Formi
dabil I Cum 
ținut ?

Spectatorul 
la un 
scările 
lume, 
luat-o

A- 
mig-

de I-ați re-

Păi,I!
cu Rapidt-i, 
ticsite de 

răbițî, ani 
cum spunea u-

Unul din interpretii 
principali din remarca
bilul film romînesc „Se
tea" este cunoscutul 

rugbist liarion Ciobanu 
(Progresul)

Publicul — sever arbiti'u — 
Cu o mină mulțumită 
Consemnează rezultatul :
„încercare ... reușită !“

ION CHIVU

La Ciulnita, în cursul 
meciului de fotbal din
tre echipa locala Meta
lul si Dunărea Giurgiu, 
pe teren a intrat un... 
cocoș.

Pe teren intrase fahtie. 
Auzind, pe un loeahiic 
Că Ta dinșii în eehtpă
E nevoie de-o... aripă !

V. D. POPA

Galeria — Hai, pe-: 
ki-za t Hai pe-lu-za!

Examinatorul — Li
niște, vă rog I ... întreba
rea următoare: Pe sta
dionul .,23 August" e- 
xistă peste 100 de coșuri 
pentru hîrtii. In cit timp 
o echipă formată din 40 
de oameni face curățe
nia stadionului ?

Spectatorul I — In 
dotiă zile. Aceasta de
pinde însă de cuplaj și 
în mare măsură de cei 
care nu văd sau _. nu ni
meresc coșurile.

Examinatorul — Răs
punsul dv. este ... perfectt 
C) întrebare suplimentară. 
Cît măsoară băncile 
dacă le-am pune ca© la 
cap ?

Spectatorul I — 60 de 
kilometri. Adică, după 
fiecare meci se face cu
rățenia pe distanța ... 
Bucrirești-Ploiești.

Examinatorul — 
lent I

Galeria — Hai, 
bu-na ! Hai tri...

Examinatorul — 
niște, vă rog I... Conti
nuăm. La sfîrșitul meciu
rilor, majoritatea specta
torilor folosesc pentru ie
șirea din stadion scările. 
Sînt unii însă care merg 
pe bănci. După ce pu
tem calcula 
lor ?

Spectatorul îl 
numărul de 
rupte.

Examinatorul 
feet 1... Știți dv. cîți me
tri liniari de graden se 
înlocuiesc după fiecare 
meci ?

Spectatorul I — ???
Examinatorul — Me

tronomul, vă rog I... Ei, 
cine răspunde ?

Spectatorul II 
le rupe.

Galeria — Așa e. Hai. 
pe-hi-za I Hai, pe...

Examinatorul — Li
niște, vă rog I... Răspun
sul. este : 70-80 de metri 
liniari.

Cîteva întrebări fulger 
acum. Ce material face 
mai iute priză cu beto
nul ?

Spectatorul I — Hîrtia 
de la înghețata pe băț.

Nu se dezlipește 
ton decît după 
tregi de efort.

Examinatorul 
spectator poate
o dată cu un jucător ?

Spectatorul II — Da. 
Cînd începe sezonul ci
tețelor și ai canta Iu pi
lor.

Examinatorul — Ce 
este mai supărătoare ca 
,csăm?nța de scandal" ?

Spectatorul I — Să- 
mînța de dovleac. Se a- 
dună eu .... tonele.

Examinatorul — Aten
țiune, juriul are ceva de 
comunicat.

Juriul Intrucît con-
curenții ras owns

Exce-

Li

numărul

— După 
gradenuri

Per-

Cine

MILICA oancea, giur
giu. — 1) Dobay a jucat 
de 41 de ori in echipa 
națională de fotbal. Fun
dașul Albu are în palma* 
resul său și mai multe 
selecționări : 42, dintre
c.are 35 consecutive ! — 2) 
Vîrsia exactă a boxerului 
Ar chie Moore ? Dar cine 
o știe ? Pe actul lui de 
naștere scrie : 14 decem
brie 1916. Mulți pun însă 
la îndoială autenticitatea 
acestei date, afirmînd că 
Moore are 48 de ani. — 3) 
Campioana olimpică de la 
Melbourne la săritura 
înălțime. Mc Daniels, 
retras din sport. Săritura 
ei de-atunci (1,76 m) a 
constituit un nou record 
mondial. Cum văd, sin- 
teti o polisportivă Ia... în
trebări. Dacă nu vă mul
țumiți doar să întrebați, 
ci chiar practicați mai 
multe sporturi — felicitările 
noastre ’

în 
s-a

A. RADULESCU, BRA- 
ȘOV. — 1) De ce nu fac 
parte din Iotul de boxeri 
pentru „europenele" de la 
Belgrad toți campionii din 
acest an 2 Nu «... 
gatorfu acest lucru, 
ales stiindu-se că in 
petițiile eliminatorii 
interveni surprize. ! 
cum, boxeri 
fost eliminați 
fina te, uneori 
adversari care 
o zi „mare“.

Si 
valoroși 
înainte 

de 
au 
alteori

obli- 
mai 

com
pot 
a- 
au 
de 

către 
„prins" 

de

„.„Turneul celor 5 na
țiuni", una din marile 
competiții ale rugbiultri 
internațional, s-a 
cut“ acum 50 
Prima ediție,
în anul 1911, a fost cîș- 
tigată de echipa

m la lungime și 3,11 
săritura cu prăjina.

la

„năs- 
de ani ? 
disputată

...într-un concurs 
înot de mare fond 
versarea Canalului 
necii, Maratonul Nilului
etc.), un înotător slăbește 
6-8 kilograme ?

de 
(tra- 
Mi-

salutat pe lingă miile 
de spectatori, și de... 
Neptun, legendarul zeu 
al mărilor, ca și de o 
frumoasă „sirenă". Sur
priza a fost desigur cit 
se poate de plăcută...

Participanta la marea 
întrecere a cicliștilor a- 
matori glumeau 
față de uriașa 
de ploaie ce a 
timpul „Cursei
nici că se putea să lip
sească legendarul stăpin 
al tridentului. Sau poate 
că prezența lui a de-

apoi că, 
cantitate 
căzut în

Păcii",

Angliei.

sărituri 
pentru 

■un con- 
1864, în

clanșat aceste uriașe a- 
verse de apă 2 Nu vom 
încerca să lămurim con
troversa...

Să menționăm doar eă 
la fiecare capăt de eta
pă organizatorii s-au în
grijit să primească pe 
alergători într-un cadru 
sărbătoresc, din care 
n-au lipsit care alegorice* 
personaje legendare pro
prii orașelor in care po
poseau 
a dat 
acestei 
toare 
Păcii".

cicliștii. Ceea ce 
și mai mult fast 
atit de străluci- 
edițit a „Cursei

toate întrebările și cum 
sperăm că aceste între
bări vor deverii în cu- 
rînd inactuale, propunem 
șă nu Ie înregistrăm pe 
bandă de magnetofon.

Galeria — Bravo, ju
riul. Atenție, tri-bn-na I 
Atenție, pe-lu-za...
Examinator : ™ TOFAN

...probele de 
au fost incluse 
prima oară inir-y 
curs, in anul 
Anglia 2 Primele recor
duri (la bărbați) au fost: 
1,67 m la înălțime, 5,48

Cei mai buni Ia fotbal
Revista vieneză „Sport 

und Toto“ a 
clasament al 
bune echipe
tative de fotbal

alcătuit un 
celor mai
reprezen- 

din lu-

sâ facă 
cere pe 
desăvîr-

eine ști© mai bine... 
mul spre „A“ : Galațiul, 
care a mai fost în această 
categorie, sau Tirgoviște 
care vine pentru prima 
dată’...

S-ar putea crede că pagi
natorul a greșit putund in
vers această fotografie... 
Nicidecum ! Fotoreporterul 
nostru P. Romoșan a sur
prins un moment de marc 
spectacol din exercițiul la 
sol prezentat de gimnasta 
sovietică Tamara Ivanovo, 
participantă la recentele 
campionate internaționale 
de la București. Acest „salt 
mortal*, în care capul 
trece la numai cîțiva cen
timetri de podea, iar pi
cioarele parcă vor 
pași pe... tavan, 
lingă o tehnică 
șită și... puțin curaj.

către... arbitri. . .
Iaptul că un boxer a cu
cerit titlul 
atîrnă mult 
dar se ține seama 
ansamblul performanțelor 
unui sportiv, de posibili
tățile și de constanța lui. 
Pe de altă parte, lista de- 
ținitivă a Înscrierilor pen
tru „europene* trebuia să 
parvină la Belgrad până 
Ia 1 mai cel mai tirziu, 
iar noii campioni au fost 

la 39 aprilie, 
fi fost timp 
înscrierile să 

2»

perioada 1900—

este împărțită 
etape. Prima 
perioada 1900—

me în 
1960.

Lista 
în cinci 
cuprinde

și în fruntea ei se 
fotbalul scoțian. Cea 

a doua, 1920—1929, 
prioritate fotbaliști- 
din Uruguay.

1930-1939
i sînt 

După 
de

Intre 
cei mai 

cotați italie- 
a

anii 
buni 
nii. 
rioadă 
fotbalistică 
nală impusă

anii 1945—1954 pe 
situează 

maghiar, iar

doua pe- 
inactivitate 
internațio- 
de război,

alt clasament al- 
tot de „Sport und 
se referă Ia echi- 
reprezentative în 

Or- 
e- 

ur- 
2.

U.R.S.S.,

între 
prim plan se 
fotbalul 
din 1954 pînă în prezent
urmează „era" fotbalu
lui brazilian.

Un 
cătuit 
Toto" 
pele
perioada 1955—1960. 
dinea primelor 10 
chipe arată în felul 
mător: 1. Brazilia, 
Uruguay, 3.
4. R. P. Ungară, 5. An- 

Și 
8.

Iugo-

—7. Spania 
Cehoslovacă, 

Argentina^ 9—10. 
slavia și Franța.

Firește,

de campion 
în balanță, 

si de

cunoscuti 
N-ar mai 
pentru ca 
sosească în termen. 
Performanțele obținute de 
trăgătorii din diferite țări, 
deși sînt de multe ori su
perioare record uritar mon
diale, nu aduc respectivi
lor sportivi decîf o satis
facție... platonică. Ca re
corduri mondiale nu sînt 
omologate decît rezultatei® 
obținute in cadrul Olim
piadelor si a campionate
lor mondiale si enroTene.
GICU DUMITRACHE... PLO

IEȘTI. — T) înainte de a 
veni la C.C.A., Rakși a ju
cat la Industria sirmei 
(Cîmpia Turzii). - 2) In
meciul de la Belgrad, din

1956, în cane am învins Iu
goslavia cu 1-0, noi am 
aliniat următoarea forma
ție : Voi n« seu. (Toma) — 
Zav-oda II, Apolzan, Szdke 
— Onisie, Bone — Cacovea- 
nu, Zavoda I, Alexandres- 
cu (Constantini, Georges
cu, Tătaru (Alexandreiscu). 
Intîlnirea n-a avut un 
caracter oficial. După cum 
se vede, reprezentativa 
noastră s-a confundat cu 
echipa C.C.A.. numai doi 
jucători fiind de la alte 
cluburi. „Recordul 
tenie a fost ___
în 1926, cînd echipa 
mîniei, care a învins Tur
cia la Istanbul cu 3-1, a 
avut... 10 jucători de la 
Chinezul !

1. DUMITRU, COMUNA 
ADÎNCA. — 1) Fronea a
reintrat la Petrolul. A ju
cat acum două duminici, 
în meciul cu Rapid, înscri
ind și un gol. E drept că 
nu marcat în poarta
adversă, ci în proprie 
poartă, dar. oricum, e pe 
lista... golgheterilor r — 2) 
Meciul decisiv al seriei I, 
Metalul Tîrgoviște — Dina
mo Galați se joacă la Tîr
goviște. Vom vedea atunci

în, ma- 
stabilît însă 

Ro-

MIHAI CRIȘAN, TUR
DA. — i) In meciul de fot
bal susținut în 1959, la 
București, cu U.R.S.S., în 
cadrul preliminariilor olim
pice (scor : 0-0), noi am
avut următoarea formație : 
Todor 
Macri 
weiler 
tantin, 
za. roș.
Olteanu nu l-a mai învins 
niciodată pe Puia Nicu- 
laîe. Finala campionatelor 
republicane de box i-a a- 
dus prima victorie asupra 
Iui Puiu Nicuiaie, cu care 
în meciurile de pînă a- 
tunci terminase — în cel 
mai bun caz — la egali
tate. Cum s-ar spune, 
învins în momentul 
mai nimerit î

MIRAJUL Z AH. BAI A 
MARE. — 1) Este exact : 
în 1938, în campionatul di
viziei A ta fotbal au fost 
două serii, a cite 10 echipe. 
Campionatul a fo-st cu to
tul neinteresant din cauza 
marii diferențe de valoare 
dintre cele 12 echipe care 
jucaseră pînă atunci si 
cele... 8 promovate. — 2>

primi răspuns detailat 
scrisoare.

ION FOȘIAȘU

— Popa, Caricaș, 
— Al. Vasile, Nun- 
III - Oaidă, Cons- 
Alexandrescu, Mes- 

Tătaru. — 2) Andrei

Veți 
prin

FILATELIE

ftei mărci uzuale
cu subiect sportiv

Actuala serie de mărci 
poștale uzuale, emisă de 

Generală a 
și Telecomu-

Direcția 
Poștelor 
nicațiilor, cuprinde și o 
valoare de 1,60 lei, cu 
subiect sportiv.

Desenul acesteia înfă
țișează un atlet la start, 
pe un fundal de 
industriale.

Macheta a fost 
de colectivul 
A. Alexe șt 
mărcile fiind 1 
heliogravure, 
mă, în coli a ! 
pe hîrtie cu 
„R.P.R.", avînd 
lura 14.

clădiri

lucrată 
Grantj 
Drugă,

P.
I.

tipărite în 
monoero-

200 bucăți, 
i filigran 

dante-

PRĂJINĂ - CATAPULT
In concursurile de a- 

tletism din S.U.A. a în
ceput să fie utilizată o 
prăjină construită din 
fibre de sticlă. Față de 
predecesoarele sale (bam
bus și metal) această 
prăjină prezintă o serie 
de serioase ... avantaje. 
Ea permite săritorului o 
priză mai înaltă și, fiind 
extrem de elastică, se 
îndoaie foarte mult (pes
te 1 metru, față de ma-

prăjină

xîrrium 65 de centimetri 
cit se îndoaie prăjinile 
metalice). Aceste calități 
ale noii prăjini determină 
pur și simplii o ... cata- 
puLtare a săritorului spre 
ștachetă. Cu asemenea 
prăjini, afirmă specialiștii 
de peste ocean, se poate 
sări chiar și peste 5 me
tri I

Fotografia o dovedește, 
împotriva folosirii unei* 

asemenea prăjind s-au și 
ridicat însă, cum era și 
firesc, vocile tehnicieni
lor din multe țări ale 
lumi-i (NN. Se repetă,, 
după- cum se vede, lunga 
discuție 
suliței 
Cu toții 
ceasta 
sau arc, 
ideea : 
propriu-zise și fiind u*»i 
,, secret. de fabricație*4
va fi folosită- numai în 
avantajul săritorilor unei 
singure țări, ceea ce nu 
este de loc just.

purtată în jurul 
,,planor“-Hel<i). 

j consideră că a- 
prăjină-eatapult, 

se depărtează de 
întrecerii atletice 

și fiind 
fabricație' 
numai î.

,t

,1



a. i. polejaev . Gimnastica e dîrzenie si zîmbet
Antrenor emerit al U.R.S.S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ’- - - - - - - - - - - - - - - -

Are aspectul unui profesor de ma
tematică. Privește ginditor și imper
turbabil jocul fetelor pe bîrnă. Scrie 
și desenează. Din cînd in cînd cli
pește. II supără, evident, „blitzurile" 
fotografilor.

Mă așez alături. Caut o formulă. 
Dar) înainte de a mă decide între 
„tovarășe Polejaev" și „Aleksandr 
Ivanovici", antrenorul emerit mă în
treabă :

- De la ziar, nu 1
— Cum ați ghicit ?
— La vîrsta mea... Dar, stai o 

clipă... E rîndul Soniei Iovan.
...In vestiar, schimbul de țigări 

deschide schimbul de impresii. A- 
leksandr Ivanovici respinge zimbind 
întrebările de „rodaj".

— Nu e cazul. Deși vă vizitez pen
tru prima oară, mă simt ca între prie
teni. Tamara Ivanova mi-a vorbit 
mult) dar n-a găsit epitetele cele mai 
potrivite pentru minunatul vostru 
București... Te rog să mă ierți pen- 
■ru acest debut netehnic, dar deocam- 
lată asta este cea mai puternică im
presie...

- E plăcut cînd auzi asta din gura 
inui leningrădean...

— Punctul doi: publicul. Compe
tent și cald. Mi-aduce aminte de pu
dicul nostru din Kiev. E generos. 

Aplaudă. Creează atmosferă. Desigur 
ci timpanele vibrează mai mult cind 
apare Sonia sau Leuștean, dar aș 
vrea să văd și eu pe kievianul care 
nu-și roșește palmele cind sare Bo
cea Șahlin...

— Punctul trei ?
— Uite-așa îmi place. îmi lași ini

țiativa. Acum, bineînțeles, despre fe
tele voastre. Despre primele două 
cred că este de prisos să mai vor
bim. Mă bucură, însă, că și celelalte 
patru s-au apropiat mult... In situa
ția asta bronzul olimpic are toate 
tansele să se înnobileze. Am fost la 
un antrenament. Și cred că am gă

ta

LENINGRAD 19 (prin te
lefon). — De la începutul săp- 
tămînii se desfășoară la Lenin
grad turneul internațional de 
tenis pentru tineret.
. Reprezentanții țării noastre — 
St. Burciu și C. Popovici — au 
cîștigat primele lor meciuri, fiind 
însă eliminați în tururile ur
mătoare. Ei concurează acum 
în cadrul grupelor de recalifi
care. Iată rezultatele lor : Bur
ciu — Gedernik (LJ.R.S.S.) 
6—2, 6—1 ; Burko (U.R.S.S.) 
•— Burciu 6—3, 9—7 ; Scholtz

Ake Simonsson este așteptat acasă...
Infrîngerea la limită suferită nu de 

mult la Praga de naționala Suediei 
este privitUt in cercurile de speciali
tate drept o adevărată... performanță 
pentru fotbaliștii scandinavi. Aceasta 
r.u numai datorită valorii recunoscute 
a gazdelor, ci, mai ales, luînd in con
siderare compoziția actuală a forma
ției suedeze, in care doar fundașul 
Bcrgmark (pentru a 60-a oară inter
național) și mijlocașul Borjesson au 
mai rămas din echipa clasată pe locul 
■doi la ultimul campionat mondial. 
I tr-adevăr, echipa finalistă de la 
Stockholm nu mai este decît o amin
tire. Mai toți componența ei, readuși 
in patrie cu mari sacrificii in 1958, 
au luat din nou drumul spre „țări 
mai calde", așa cum le stă bine păsă
rilor călătoare... Hamrin, Skoglund, 
Gustavsson și alții sînt in Italia, 
centrul înaintaș Simonsson la Real 
Madrid. Mirajul banilor a fost, evi
dent, prea puternic pentru acești 
fotbaliști talentați, care în condițiile 
societății capitaliste sint nevoiți să-și 
facă o meserie din sport.

Consecință firească, prestigiul na- 
ționA suferă. Și iubitorii de fotbal 
din Suedia se gîndesc cu amărăciune 
'a eventualitatea ca reprezentativa lor 
să nu se poată califica nici măcar în 
'urneul final al viitorului campionat 
nondial. Echipa Suediei joacă în 
'rupă preliminară cu Belgia și El- 
'eția, doi adversari care au demon

sit explicație progresului. l*e lingă 
dirzenit aveți și multi veselie. Se lu
crează ta ztmbet Faimosul „nivel 
emoționat" despre oare scriu manua
lele și care lipsește antrenamentelor. 
II felicit pe enireaornl Calus Jiann 
pentru această ie maturitate.
Cind colțurile gurii tint îndreptate 
în sus și ms ta joe, numărul salturi
lor se dublează.

— Vă rog să-mi permiteți un su
pliment ia punctul trei. Despre ma
rele progres ei Ternarei Ivanova in 
numai un a*.

— înmulțește 3—4 ore eu 365 și 
mai adaugă lupta continui pentru 
idei noi. Bina și paralelele Tamarei 
nu au încă o perfecțiune tehnică, dar 
au asemenea Met. Să țtti un lucru. 
Noi nu nests accepta niciodată că

Boxul ghanez face
Una din senzațiile turneului olimpic 

de box de ta Borna a fost, fără În
doială, calificarea ta finală a pugi- 
listului ghanae Dement Quartet După 
cum se ta ■ cucerit medalia de
argint, prima medalie olimpică pentru 
Ghana independentă fi liberă. O în
tâmplare sau un succes firesc ? — iată 
întrebarea care gt-nu pus-o atunci spe
cialiștii.

Fără indotaiă, an succes normal. 
Aceasta,' ta primul rînd, pentru că 
o dată scuturate lanțurile robiei colo
niale, tineretul, oamenii muncii din 
Ghana au dobtadlt, pe Ungă alte suc
cese de «tmi, p posibilitatea de a 
practica sporită. Iar munca intensă, 
duce, firesc, ta realizarea de perfor
manțe valoroasa. Spunem că succesul 
lui Quartet ta Bssna un a fost lntim- 
plător, pentru e* ei a fost confirmat 
nu de mult pete două rezultate sem
nificative. Selecționata de box a R.D.

de la Leningrad
(R.S. Ceh.) — Burciu 6-4, 
6—1 ; Popovici — Iakovlev 
(U.R.S.S.) 6—1, 6-1; Popo- 
viaî — Bugcadze (U.R.S.S.) 
6—3, 6—2; Lamp (U.R.S5.) 
—* Popovici 6—3, 6—8, 6—L 
Al treilea nostru reprezentant, 
P. Mămrureanu a jucat în a- 
fara concursului,

Pentru semifinale la băieți 
s-au calificai i Mdzinarișvîli, 
Metreveli, Burko (toți U.R.S.S.) 
și Kovacs (RJP.U.) ; tar la fetei 
Bakșeeva șl XaH (U.R.S.S.), 
Prahova și Martenkova (R-S. 
Cehoslovacă).

>

strat ta «Max wvaw o creștere • 
potențialului lor de joc. Nu va fi deci 
ușor— .Total este ți ne calificăm 
pentru Chile", sptaM ți antrenorul 
naționalei tcendinave, englezul Geor
ge Raynor. „Apei vom putea chema 
din nou pe vedetele din străinătate, în 
frunte cu Ake Simonsson, marea 
noastră speranță—".

Iată tm raționament curios: actua
lii membri ai echipei Suediei trebuie 
să depună toate eforturile pentru ca
lificare, iar apoi ți cedeze locul ade- 
văraților tttaîaH, fotbaliștii plecați 
peste graniță | Desigur, un rol cit se 
poate de ingrat. Dar oare vor accepta 
noii internaționali suedezi să lupte 
doar pentru a pregăti pirtia pe care 
să evolueze affM î Situația pare cel 
puțin curioasă. Totuși, ea este abso
lut tipică tportatai din țările capita
liste. Traficul de fotbaliști a depășit 
de mult granițele unei singure țări, el 
a devenit internațional. Jucătorii sint 
exportați paula Mare, ei se concen
trează mai aloe ta cluburile Italiene 
și spaniole, ai căror patroni inves

gimnastica are limite. Tot așa cum 
Botvinnik nu uită, sînt sigur, povestea 
bobului de griu pe tabla celor 64 de 
patrate, care ilustrează de minune 
resursele șahului.

— Aleksandr Ivanovici...
— Fii pe pace. Nu mai încreți frun

tea. O să fiu concis. Ultimul punct. 
Un concurs perfect organizat. Și foar
te bine venit. De altfel, ca orice con
curs internațional. O adevărată școa
lă. Cel mai dens antrenament cu pu
tință. Orice gimnast e de 5—6 ori 
profesor și de 45 de ori elev. In 2—3 
zile. Le-ai văzut pe italience ? Au 
crescut. Știi de ce ? Marele seminar 
olimpic de la Roma. Trebuie să ne 
vedem cît mai des. Neapărat.

— De acord.
IOAN CHIRILA

pași siguri înainte
Germane, bine cotată pe plan euro
pean, s-a deplasat în Ghana pentru 
a susține două întîlniri amicale cu 
pugiliștii ghanezi. Ambele partide au 
luat sfîrșit cu rezultate de egalitate, 
performanțe care vorbesc de la sine 
despre dezvoltarea pe care o cunoa
ște boxul în tînărul stat liber și in
dependent Ghana. Quartei l-a învins 
categoric de două ori pe pugilistul 
Kacerovski. De remarcat că trei din 
victoriile boxerilor ghanezi au fost 
obținute prin k.o.

FOTBAL
CINE VA FI CAMPIOANA ITALIEI?

Cu cît se apropie finișul, cu atît 
lupta e mai dîrză în campionatul ita
lian. în fruntea clasamentului, Ju
ventus are din nou un avans de 2 
puncte prin victoria cu 3—2 obți
nută în etapa a 31-a în meciul ctlAta- 
lanta. Internazionale, deși a jucat 
pe teren propriu, a terminat la ega
litate (2—2) cu Fiorentina. Cu trei 
etape înainte de sfîrșit, Juventus are 
44 p, Inter 42, iar Milan (1—0 cu 
Lazio) — 41 p. Prin prisma viitorilor 
adversari, Juventus pare a fi cea 
mai aproape de titlu. Alte rezultate 
ale etapei a 31-a : Lanerossi — Bari 
4—1, Catania—Napoli 1—0, Bologna- 
Padova 2—1, Sampdor'a—Roma 3—2, 
Lecco—Spăl 2—3, Udinese—Torino 
3-0.
Ț.D.N.A. ÎȘI MENȚINE AVANSUL

Principalele protagoniste Ia jrofeul 
de campioană a R. P. Bulgaria, 
Ț. D. N. A. și Levski, au cîștigat în 
cea de a 21-a etapă, astfel că dife
rența de 3 puncte se menține între 
ele : Ț.D.N.A.—Lokomotiv 2—1, Lev-

tesc sume fabuloase in transferurile 
de vedete aduse din Suedia, Anglia 
și mai ales de peste ocean. Ultimele 
„zvonuri" ale pieții fotbalistice anun
ță sosirea iminentă în Italia a lui 
Uwe Seeler, Pele, Greaves. Afacerile 
merg mai departe...

Caracteristic este faptul că în exer
citarea acestui trafic — adevărat tîrg 
de sclavi — patronii de cluburi nici nu 
țin cont uneori de necesitățile reale 
ale echipei lor. Ei cumpără jucători 
chiar dacă n-au nevoie de ei... Ca
pitalul astfel Investit nu se pierde, 
marfa poate fi oricînd lichidată pe 
piață la un preț corespunzător. De 
pildă, centrul atacant suedez mai sus 
amintit, Simonsson, este de doi ani 
in posesia lui Real Madrid. Dar clu
bul său nu-l întrebuințează decît 
foarte rar. Titularul postului rămîne 
tot argentinianul Di Stefano. Cel de 
care se leagă speranțele suedezilor, 
Ake Simonsson, continuă să „facă 
tușă" la Madrid. Dar, bineînțeles, pa
tronul Bernabeu nu-și face scrupule 
din faptul că îngroapă un talent. Mai 
mult chiar. El poate accepta sau re
fuza prezența lui Simonsson și îh 
echipa națională a Suediei. Depinde 
exclusiv de interesele sale financiare. 
Sau de buna sa dispoziție...

Așa se întimplă in țările unde stă- 
pin este banul, iar omul socotit o sim
plă marfă.

RD. V.

Fotbalul este un traditional sport olimpic 
și el nu poate fi exclus 

din programul întrecerilor de la Tokio
Declarația lui Valentin Granatkin, președintele 

Federației de fotbal a U. R. S« S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comentînd declara
ția cancelarului Comitetului interna
țional olimpic (CIO), Otto Mayer, cu 
privire la propunerea de a se exclu
de fotbalul din programul jocurilor 
olimpice, VALENTIN GRANATKIN, 
președintele Federației de fotbal a 
U.R.S.S.; a declarat următoarele unui 
corespondent al agenției TASS: „De 
la o vreme se aud voci care propun 
excluderea fotbalului din programul 
Olimpiadei de la Tokio. Despre acest 
lucru vorbeau însă persoane care nu 
joacă rolul principal în CIO Acum, 
din păcate, pe această poziție s-a 
situat unul din conducătorii Comite
tului internațional olimpic.

Federația de fotbal a U.R.S.S. se 
pronunță cu hotărîre împotriva aces
tei propuneri. A exclude fotbalul din 
programul olimpic înseamnă a înde
părta de la participarea la jocuri mi
lioane de sportivi care practică acest 
sport în țările tuturor continentelor.

Cred, a subliniat Granatkin, că nu 
există în prezent un sport mai popu
lar decît fotbalul. El ia o deosebită

PE GLOB
ski—Slavia 3—2. Alte rezultate: 
Spartak Sofia—Botev 0—0, Ciorno 
More—Marek 4—1, Dunav—Spartak 
Varna 2—1, Minior—Septemvri 1—1, 
Spartak Plovdiv—Beroe 4—0. Clasa
ment : Ț.D.N.A. 33 p, Levski 29, Du
nav 23, Marek și Botev cîte 22 p. 
etc.

14 DIN 14
După 7 etape, Gornik Zabrze con

duce detașat în campionatul polonez 
cu 14 puncte din tot atîtea posibile. 
In ultima etapă, fosta campioană a 
întrecut cu 6—0, în deplasare, pe 
Zawisza. Alte rezultate: Lech—Cra
covia 1—1, Lechia—Stal Mielec 0—2, 
Odra—L.K.S. 5—1, Polonia Bytom— 
Legia 0—1, Wisla—Polonia Byd-
Șoszcz 4—0. In clasament: Gornik 

abrze 14 p, Polonia Bytom 11, Le
gia 10, Lech 9 etc.

MÎINE, LA VARȘOVIA: 
R.P. POLONĂ — U.R.S.S.

Pentru meciul amical care se va 
desfășura mîine în capitala R.P. Po
lone între echipele țării gazdă și U- 
niunii Sovietice, antrenorul sovietic a 
anunțat următoarea formație : lașin— 
Medakin, Netto, Petrov—Voronin, 
Voinov—Metreveli, Ivanov, Batanov, 
Bubukin, Meshi.
IN PRELIMINARIILE CAMPIONA

TULUI MONDIAL
Tn meci retur contînd pentru preli

minariile campionatului mondial, Spa
nia a terminat la egalitate (1-1) cu 
Țara Galilor. Victorioși în primul 
meci cu 2-1, fotbaliștii ' spanioli vor 
întîlpi în etapa următoare a compe
tiției pe învingătoarea în dublul meci 
Ghana—Maroc.

ȘAH. La Așhabad a început turneul 
internațional al țărilor Asiei, la care 
participă șahiști din R.P. Mongolă. 
R.S.S. Uzbekă, R.S.S. Kirghiză, 
R.S.S. Turkmenă, R.S.S. Tadjikă și 
R.S.S. Kazahă, India și Iran.

FOTBAL. Fiorentina și Glasgow 
Rangers s-au întîlnit la Glasgow în 
primul meci contînd pentru finala 
competiției rezervată echipelor cîșfi- 
gătoare de cupe naționale. Fotbaliștii 
italieni au învins cu 2-0. Returul — 
la 27 mai, la Florența.

In continuarea turneului în Euro

dezvoltare în prezent în țările Asiei, 
Africii și Americii de Nord, fără să 
mai vorbim de Europa și America 
de Sud.

Fotbalul, a continuat Granatkin, 
este un sport olimpic tradițional. 
Competițiile de fotbal se desfășoară 
din anul 1900. de la cea de-a doua 
ediție a jocurilor olimpice. Este pur 
și simplu lipsită de sens înlocuirea 
Iui cu luptele judo, incluse pentru 
prima dată în programul jocurilor.

Corespondentul TASS a adresat 
unor cunoscuți antrenori și fotbaliști 
sovietici întrebarea dacă fotbalul-tre
buie să rămînă și pe viitor în pro
gramul jocurilor olimpice. Iată ce au 
răspuns ;

1GOR NETTO, căpitanul echipei 
U.R.S.S.: „Consider necesar să se 
mențină acest sport în programul 
Olimpiadei. Am avut prilejul să vizi
tez multe țări ale lumii și nicăieri 
nu am cunoscut un sport mai popular 
decît fotbalul.

KONSTANTIN BESKOV, fost jucă
tor al echipei U.R.S.S., antrenor al 
echipei Ț.S.K-A. din Moscova; ;Am 
lucrat mulți ani ca antrenor cu tinerii 
fotbaliști. Toți tinerii ar vrea, deve
nind maturi, să fie medici, ingineri; 
constructori. Toți însă sînt îndrăgos
tiți Și 4e fotbal, jocul celor curajoși, 
iuți, puternici. Și desigur, fiecare 
visează să facă parte din echipa de 
fotbal a țârii, să participe la jocurile 
olimpice".

Echipa iugoslavă 
de fotbal 

Haiduk Split 
va juca la Ploiești 

și București
Puternica echipă iugoslavă Haiduk 

din Split va evolua la noi în cursul 
săptămînii viitoare. Fotbaliștii iugo
slavi vor susține două meciuri în 
compania a două echipe rominești 
care s-au remarcat în cursul acestui 
sezon și care au reușit frumoase per
formanțe în partidele cu formația 
braziliană F.C. Gremio P.A. Este vor
ba de Petrolul și Rapid.

Programul turneului echipei Haiduk 
a fost astfel alcătuit :

26 mai la Ploiești : Petrolul—Haiduk
28 mai Ia București : Rapid—Hai

duk, în cuplaj cu partida de campio
nat Progresul—Corvinul.

In momentul de față, cu două etape 
înainte de sfîrșitul campionatului, 
Haiduk ocupă o poziție fruntașă în 
clasamentul primei ligi : este pe locul 
trei, la două puncte de liderul Par
tizan (28 puncte) și la un punct de a 
doua clasată, Steaua roșie (27 puncte). 
Cum se vede Haiduk concurează la 
titlul de campioană a Iugoslaviei.

In rîndurile echipei Haiduk acti
vează o serie de jucători cunoscuți, 
internaționali ca Bego I, Janetici, 
Papeț, Ankovici, Senauer și — mai 
ales — Vukas, care a jucat un timp 
în Italia, la Bologna.

pa, selecționata Mexicului a întîlnit 
echipa Norvegiei. Partida s-a termi
nat la egalitate : 1-1.

TENIS. La Roland Garros (Paris) 
se desfășoară campionatele interna
ționale ale Franței. O serie de sur
prize au marcat primele tururi ale 
competiției. „Veteranul* polonez W. 
Skonecki l-a eliminat pe australianul 
Bob Mark (6-3, 3-6, 8-6, 6-2), iar 
Fernandez (Brazilia) La învins în 
trei seturi pe campionul francez Dar- 
mon. Italianul Sirola a fost învins 
de Philips Moore (Australia).
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